
A

Obchod 

Hlavná úloha – nábor nových poistení. 
Formy zabezpe�ovania obchodných �inností: 
- údržba poistení 
-  interven�ná �innos�
- organizácia obchodnej služby ( pracovníkmi 

môžu by� profesionálne náboroví pracovníci, 
referenti, referenti – špecialisti, úschovy 
náborový pracovník). 

Typy obchodnej služby 
-      interný 
- externý 
Obchodná služba – sústava útvarov, ktoré sa 
zaoberajú ponukou a predajom: marketing, 
propaganda, ponuka a konkurencia, uzatvorenie 
poistnej zmluvy a údržba poistení. 
�iastkové �innosti: 
- propagácia 
- vyhotovenie poistnej zmluvy 
- príslušnos� pre dojednávanie poistných zmlúv 
- administratíva obchodu 
- priehradková služba 
- údržba poistenia 
�innos� uzatvárania poistnej zmluvy môžu 
vykonáva�: 
- náborár 
- dôverník 
- agent 
Ich úlohou je oboznámi� zákazníkov so všetkými 
poistnými podmienkami, aby sa dali poisti�, musia 
ovláda� základné pravidlá likvidácie poistení. 
Makléri ( sprostredkovatelia)  
- závislí (musia ma� súhlas od ministerstva 

financií SR, pracujú pre 1. pois�ov�u) 
- nezávislí ( pracujú pre a pois�ovní, môžu to by�

FO alebo PO, ktoré sú združené do slovenskej 
asociácie poistných maklérov, ktorá vznikla 
v roku 1996). 

Pokia� dôverník sa venuje len 1 skupine poistení 
napr. majetkové, maklér má za sebou ur�ité 
„pozadie“ to sú odborné teamy, ktoré robia 
dôslednú analýzu poistného trhu a umiest�ujú 
poistný produkt do tej pois�ovne, ktorá ponuka 
najlepšie podmienky. 

Maklér – jeho starostlivos� nekon�í uzavretím 
poistnej zmluvy, ale tento proces je dlhodobý a 
vždy, ke� sa objaví nový poistný produkt, maklér 
informuje svojho zákazníka a tiež aj opa�ne 
zákazník poci�uje potrebu zmeny rozsahu poistnej 
ochrany, obráti sa na svojho makléra, v ktorom vidí 
predovšetkým svojho finan�ného poradcu. 
Vyhotovenie poistnej zmluvy 
Poistná zmluva musí obsahova�
Pri uzatváraní poistnej zmluvy musia by� všetky 
náležitosti správne vyplnené, poistná zmluva musí 
by� bezchybná, nesmú tam by� žiadne chyby, 
poistná zmluva sa uzatvára v mieste trvalého 
bydliska poistníka. 
Interven�ná služba 
- inkasná (spojená s vymáhaním inkasa) 
- neinkasná (napr. zmena identifika�ných údajov) 
Faktory, ktoré ovplyv�ujú nábor nových poistení: 
- ekonomické a sociálne  podmienky 

obyvate�stva a podnikate�ských subjektov 
- rozmiestnenie jednotlivých zastupite�stiev 
- sortiment ponuky 
- kvalifikácia jednotlivých pracovníkov 
- zabezpe�enie správy (prevádzky) poistení 
- zabezpe�enie a úrove� likvida�nej služby 
- úrove� automatizácie 
- kvalita a rozsah marketingu 
- systém hmotnej zainteresovanosti pracovníkov 

obchodnej služby 
- formy a metódy zaistenia 
- výška technických rezerv 
- vykazovaná miera platobnej schopnosti 
Formy obchodu: 
1. ponukový list, kde sa poistenému vysvetlia 

všetky podmienky poistenia 
2. osobná ponuka (rozhovor), bu� individuálne 

alebo kolektívne 
3. ponuka automatom 
4. kombinácia 
Formy zábrannej �innosti
- ochrana pred odcudzením, S poi- pieskovanie 
bezpe�nostných kódov pre novopoistené vozidlá, 
zabezpe�enie výpo�tovej techniky pre sekciu 
vyšetrovania ministerstva vnútra SR.  
- ochrana pred živelnými udalos�ami,  11,8 mil. 

Sk 
- bezpe�nos� cestnej premávky – na zakúpenie 

rôznych diagnostických zariadení a výstavbu 
nadchodov 

- ochrana hospodárskych zvierat  - 8,7 mil. Sk – 
prevencia vo�i infek�ným chorobám 

- ochrana života a zdravia osôb – zakúpenie 
zdravotných a diagnostických zariadení, 
záchranné vozidlá pre záchranný systém 
Slovakia 

- ochrana plodín 
- osvetové, výchovné vzdelávacie a propaga�né 

aktivity v novinách, periodickej i neperiodickej 
tla�i. 

Prevádzková �innos� pois�ovne 
     Význam prevádzkovej �innosti pois�ovne 

spo�íva v plnení všetkých záväzkov, �o 
predpokladá správne fungovanie celého 
systému prevádzkovej �innosti, dôležitý 
predpoklad kvalitne poskytovanej poistnej 
služby je nepretržitá starostlivos� o spracované 
poistenia, aktualizácia údajov a výborná 
informovanos� o stave jednotlivých zmlúv. 

     Prevádzka (správa) poistenia je komplex 
pracovných operácii, cie�om ktorých je 
zabezpe�enie pravidelnej starostlivosti o všetky 
poistenia, ktoré má pois�ov�a v správe.         
Správa poistenia je v podstate pre všetky typy 
rovnaká, avšak odlišnosti sú: 

- pri správe krátkodobých a dlhodobých poistení 

- pri správe jednorázovo alebo bežne platených 
poistení 

- �i ide o poistenia inkasované individuálne alebo 
hromadne. 

Základom  prevádzky je pohyb poistnej zmluvy cez 
operácie, ku ktorým patria: 

1. vznik poistenia celý súbor operácií, ktorý za�ína 
súborom a kon�í evidenciou poistnej zmluvy 

2. kontrola poistných zmlúv: 
- kontrola ocenenia rizika oce�uje sa riziko pod�a 

príslušných sadzobníkov a posudzuje sa, �i sa 
pri oce�ovaní postupovalo správne, �i nedošlo 
k tzv. nadpoisteniu (tzv. prepoistenie rizika) 
alebo k podpoisteniu – riziko ocenené pod 
reálnu hodnotu 

- formálna kontrola cie�om je overi� �i sú 
vyplnené všetky kolónky poistnej zmluvy 
správnymi údajmi a tiež kontrola všetkých 
príloh: zmluvné dojednania, zdravotné 
dotazníky. 

3. registrácia poistnej zmluvy – v prípade ak je 
poistná zmluva správne vyplnená po formálnej i 
logickej stránke, zaregistruje sa do základného 
denníka, pri�om každá poistná zmluva musí 
ma� len jedno jediné �íslo, ktoré sa nesmie 
priradi� ani po jej zrušení inej poistnej zmluve. 
Musia by� zaregistrované všetky náležitosti, bez 
ktorej by poistná zmluva nemohla by� právne 
upravená. 

4. Správa poistení -  už pri dojednaní poistnej 
zmluvy musia ma� pracovníci obchodu na 
zreteli, že správa poistení je jednoduchšia pri 
jednorázovom alebo ro�nom platení poistného, 
pri tzv. podra�nom platení je správa náro�nejšia 
�ím sa zvyšujú náklady na ich správu. 

Môže dáva� rôzne impulzy:  
a, odporú�a� �alšie druhy poistení 
b, o platobnej neschopnosti poistníkov 
c, podklady pre zmeny poist. zmluvy 
d, oznamova� výpovede poistnej zmluvy 
po prijatí PZ treba realizova� �alšie �innosti: rôzne 

doplnky, tzv. storno poistenia, uplatni� bonus a 
matus, vrátenie poistného, vymáhanie dlžného 
poistného a pod. 

5. Správa poistného 
- eviduje sa tu a sleduje sa tu predpis a skuto�ná  

úhrada poistného, teda predpis je ú�t. predpis 
poistného, ktorý sa vyhotoví z bázy dát všetkých 
spracovaných PZ. rozdiel medzi ú�t. predpisom 
a skuto�ne zaplateným poistným býva v rozpätí 
10-15 percent 

- platenie: v hotovosti, poštová poukážka, trvalý 
príkaz, home banking 

- prevádzka alebo správa poistenia osôb- sú 
charakteristické tým, že ide o dlhodobé 
poistenia s vytváraním osobitnej rezervy za 
poistné plnenie pri dožití alebo úmrtí poistného 

- v životnom poistení možno: 
a,  redukova� poistenie 
b,  odkúpi� poistenie 
c,  nemôže jednostranne vypoveda� pois�ov�a                                

Štatistika 
     Štatistické sledovanie je dôležité z dôvodu 
zistenia, �i celková �innos� vyhovuje zámerom 
pois�ovne. Sledovanie a zis�ovanie ukazovate�ov je 
predpísané št. úradom, a k najdôležitejším 
ukazovate�om  o komplexnej �innosti patria: stav 
kme�ov poist. (životné/neživotné); stav kme�ov kr. 
a dl.; rozdelenie kme�a pod�a jednotlivých odvetví 
alebo skupiny produktov; priemerné poistné 
plnenie na PZ; po�et hlásených poistných udalostí; 
po�et vybavených a nevybavených poistných 
udalostí; výška výplaty poist. udalostí; priemerná 
škodovos�. 
- mala by obsahova� relevantné údaje o stave 
každej �iastkovej �innosti a poskytovanými údajmi 
by mala ovplyvni� prijaté rozhodnutia, hromadnos�
údajov predur�uje celú pois�. �innos� na široké 
uplatnenie automatizácie 
Väzba prevádzky na ostatné �innosti pois�ovne 
�innos� prevádzky priamo nadväzuje na všetky 
ostatné �innosti pois�ovne, prevádzka dáva 
podnety na to, aby sa poistenie zmenilo, upravilo, 
vypovedalo. Ve�mi úzko nadväzuje na obchod a 
likvidáciu poist. udalostí, spracúva výsledky 
obchodu a pre likvida�nú službu spracúva 
informácie o konkrétnych PZ, z ktorých sa má 
realizova� poist. plnenie. 

Likvidácia poist. udalostí 
-význam a postavenie PU: -likvidácia PU, 
obmedzenie poist. plnenia 
-právo na poistné plnenie z majetku, osôb a 
zodpovedností 
-organizácia a riadenie likvida�nej služby 
-registrácia PU: -oznámenie PU- štandartné tla�ivá 
                          -zápis do denníka PU- náležitostí 
                          -založenie obalu spisu PU- 3 �asti 
                          -overenie platnosti PZ 
                          -vedenie �alšej evidencie pre 
sledovanie škodových priebehov   
-likvidácia PU:- obhliadka 
                        - výpo�et poistného plnenia 
osobitosti výpo�tu: havarijné poistenie motorových 
vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu 
-administratívne spracovanie spisu PU:- 
korešpondencia 
- poukazovanie plnenia 
- štatistika 
     Likvidácie poistných udalostí je kone�ná fáza 
celej realizácie poistenia. Táto fáza poukazuje, že 
bolo poistenie dobré uzavreté a �i malo pre 
poisteného význam. Úlohou likvidácie je uspokoji�
nároky poisteného, ktoré vyplývajú z dohodnutej 
poistnej zmluvy, alebo z právneho predpisu. 
Likvidácia poistných udalostí je súhrn pracovných 
postupov, cie�om ktorých je ur�i� výšku škody a 
poskytnú� poistenému alebo poškodenému 
(zodpovednostné poistenie) poistné plnenie. Pre 

poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalos�
sp��a� 2 podmienky: 
- musí sp��a� všetky podmienky poistenia 
- musí vzniknú� v období, v ktorom bolo poistenie 

v platnosti. 
V prípade zákonného poistenia sa poistné plnenie 
poskytuje vždy  to znamená aj v tom prípade, ak 
nebolo zaplatené poistné a príslušná pois�ov�a si 
omeškané poistné vymáha niekedy aj právnou 
cestou. Poistné plnenie možno obmedzi� týmito 
spôsobmi: 
1. poistnou sumou pre životné a poistnou 

hodnotou pre neživotné 
2. nová cena – cena, ktorá je platná v �ase vzniku 

poistnej udalosti, primerane k tomu sa platí 
poistné, ktoré zoh�ad�uje infláciu 

3. �asová cena – cena, ktorú má v �ase poistnej 
udalosti 

4. redukovaná cena ur�ité percento z novej alebo 
z �asovej ceny 

Z poistenia majetku má poistený právo na 
poskytnutie poistného plnenia pod�a dohodnutých 
poistných podmienok, ak sa poistná udalos� dotýka 
vecí alebo deja, na ktoré sa poistenie vz�ahu. 
Z poistenia osôb má poistený právo na poistné 
plnenie poistenej sumy alebo dôchodku, základné 
riziká (dožitie, dôchodok, úraz, smr�). 
Z poistenia zodpovednosti za škodu  má poistený 
právo, aby v prípade nastatia poistnej udalosti 
nahradila za neho škodu, za ktorú poistený 
zodpovedá. 
   
                Registrácia poistnej udalosti 
Ide o súhrn pracovných operácií, súvisiacich 
s evidenciou všetkých poistných udalostí. Poistený 
je povinný nahlási� všetky dôležité údaje o vzniku 
poistnej udalosti na predpísanom tla�ive. 
Registrácia zah��a: 
1. zápis do denníka poistných udalostí 
2. overenie platnosti poistnej zmluvy 
3. vedenie �alšej evidencie pre sledovanie 

škodového priebehu. 
V denníku musia by� uvedené tieto informácie: 
- poradové �íslo PU 
- odvetvie PU 
- meno a adresa poisteného 
- meno a adresa poškodeného 
- dátum vzniku a hlásenia PU 
- typ PU 

Likvidácia PU
Ide o �iastkovú �innos�, užšom slova zmysle. 

Za�ína prehliadkou PU, to znamená likvidátor 
musí vidie� všetky škody, ktoré vznikli 
následkom nastatia predmetnej PU. Prehliadku 
musí uskuto�ni� �o najskôr, aby sa zabránilo 
vzniku �alších škôd. Pri prehliadke 
podnikajúcich FO a PO ide prevažne o ve�ké 
škody, preto sa záznam musí vykona� formou 
zápisnice, ktorá musí obsahova�: 

- dátum a miesto zapísania zápisnice 
- mená zú�astnených osôb 
- miesto, de� a hodinu PU 
- prí�inu vzniku PU 
- rozsah PU 
- všetky opatrenia, ktoré sa musia vykona� za 

ú�elom zamedzenia �alších škôd 
- spôsob opravy poškodených vecí 
Pri  škodách  na budovách musia by� k dispozícii 

tieto údaje: 
- predbežný vnútropodnikový zápis o vzniku a 

rozsahu škody 
- zápis v stavebnom denníku podpísaný 

investorom 
- vy�íslenie výšky škody formou rozpo�tu pod�a 

platných cenníkov 
- faktúry za opravu 
- priložená inventárna karta HIM 
- výkresová dokumentácia s farebným ozna�ením 

poškodenia 
- výdavky na znovupoužitý materiál   
- doklad o odovzdaní zni�eného materiálu do 

šrotu 

Výpo�et poistného plnenia
Vypo�íta sa na základe likvida�ných smerníc, 
právnych predpisov a sadzobníkov náhradných 
dielov a �inností. 

Štatistika
Štatistika: 
- po�etnos� PU 
- prí�iny vzniku PU 
- okolnosti vzniku PU 
- skupiny povolaní pod�a stup�a rizikovosti 
- škodový priebeh 
- náklady spojené s likvidáciou PU 

Výpo�et poistenia majetku FO a PO
Rozsah poistenia  pre poistenie majetku FO a PO 
platia príslušné ustanovenia Ob�ianskeho 
Zákonníka a všeobecné poistné podmienky. 
Subjekty poistenia FO a PO. 
�lenenie subjektov  
– malé a stredné, ktorých majetok je do 40 mil. Sk 
– ve�ké, ktorých majetok je nad 40 mil. Sk 
Predmet poistenia  poisti� možno vec jednotlivo 
ur�ená, ktorú FO alebo PO : 
- má vo vlastníctve, ku ktorej má právo 

hospodárenia 
- užíva pod�a dohody, ak je pod�a nej povinná 

užívanú vec opravi�, zaobstara� vec novu a 
pod�a toho tiež povinná poskytnú� pe�ažnú 
náhradu ak budú veci poškodené alebo zni�ené 

- ak prevzala ur�ité veci pri poskytovaní služby na 
základe zmluvy 

Tabu�ky sadzieb obsahujú konkrétne sadzby pre 
jednotlivé riziká príslušných druhov poistení. 
Podklady pre výpo�et poistného: 
- môže to by� poistná hodnota, ktorú poistení 

dojedná ako najvyššiu sumu plnenia za 

poškodenú, zni�enú, stratenú alebo odcudzenú 
vec alebo súbor vecí 

- hodnota vecí vedená v ú�tovníctve 
- obstarávacia cena 
Postup pri stanovení poistného:
- pod�a špecifík jednotlivých druhov poistení sa 

vyh�adá príslušná sadzba 
- sadzba sa zníži o dojednanú spoluú�as�
- upravená sadzba sa vynásobí poistnou 

hodnotou a tento výsledok je základné poistné 
za uvedené obdobie 

-  pripo�íta sa prirážka za okolnosti zvyšujúce 
riziko 

- odpo�íta sa z�ava za okolnosti znižujúce riziko
ro�né poistné za jednotlivé zmluvné dojednania 
Agregované poistné je súhrn všetkých poistení za 
celú poistnú zmluvu. 
Prirážky a z�avy  poznáme matematické, �o je 
spoluú�as� a poistno-technické, ktoré zah��ajú 
také bezpe�nostné opatrenia, ktoré znižujú 
pravdepodobnos� nastatia PU. 
Postup p	i realizácií z�av – prvá z�ava sa musí 
realizova� matematická a druhá sa musí uplatni�
poistno-technická. 
Spoluú�as� je ur�itá , absolútna alebo relatívna 
hodnota, ktorú sa zaväzuje poistený p	i vzniku PU 
uhradi� sám. 
Rizikové skupiny v priemysle sú rozdelené do 3 
skupín: 
- požiar alebo živel 
- voda 
- odcudzenie 

Základné ukazovatele 
škodovos� =    vyplatené poistné plnenia
                         prijaté poistné . 100 
koeficient zvýšenia sadzby = škodovos�                      
(%)                                        netto poistné  

nová sadzba poistného = stará sadzba poistného x 
koeficient zvýšenia sadzby 
% nárast  =   nová sadzba             (%)                
                     stará sadzba 
priemerná škoda  =   vyplatených poistných plnení
                                        po�et škôd 
frekvencia škôd  =     po�et poistných udalostí
                                   po�et spravovaných poistení 
Výpo�et poistného 
brutto poistné =  netto poitné  +  zábrana škôd  +  
vlastné náklady  +  zisk  +  �alšie prirážky 
netto poistné =  priemerná škoda  +  vychylová 
prirážka 
priemerná škoda  =            škôd               
                                 po�et všetkých škôd 
maximálny výkyv  =  maximálna škoda – priemerná 
škoda 
vykyvová prirážka = maximálny výkyv
                      predpokladaný po�et uzavretých PZ 

Obstarávacie náklady poistenia
     Náklady na tvorbu nových poistení 
1. náklady na prieskum trhu 
- všetky náklady útvaru marketingu 
- náklady na zis�ovanie informácií o produktoch 

na trhu a chovaní sa poistného trhu a ich 
vyhodnotenie 

- náklady na spracovanie závere�nej štúdie a 
návrhov 

- náklady na spracovanie projektu poistného 
produktu a jeho schválenie 

- mzdové náklady pracovníkov a externistov 
podie�ajúcich sa na prieskume trhu 

- náklady na materiál a tla�ivá 
- náklady na po�íta�ové spracovanie celej 

agendy 
- náklady na zdravotné, nemocenské a 

dôchodkové poistenie pracovníka podie�ajúcich 
sa na prieskume poistného trhu 

- cestovné náklady súvisiace s prieskumom trhu 
2. náklady na tvorbu nových poistení 
- všetky náklady útvaru tvorby poistení 
-    mzdové náklady 
- náklady na zdravotné, nemocenské a 

dôchodkové poistenie 
- materiálové náklady 
- úhrada faktúr za služby súvisiace s tvorbou 

nových poistení 
3. náklady na obchod 
3.1 všetky náklady obchodných útvarov pois�ovne 

najmä 
- mzdové náklady pracovníkov obchodných 

útvarov, odmeny dôverníkov za obchodnú 
produkciu 

- zdravotné, nemocenské a dôchodkové 
poistenie vychádzajúce z miezd pracovníkov 
obchodu 

- cestovné náklady obchodných útvarov 
- materiálové náklady obchodných útvarov 
- náklady na tla�ivá a formuláre 
- nájom priestorov pre kancelárie a agentúry, kde 

sa prevažne vykonáva obchodná �innos�
3.2 náklady pois�ovne na propagáciu 
3.3 náklady na tla� poistných zmlúv, poistných 

podmienok a dodatkov k ním a �alších tla�ív 



B

Poistenie manželov
Druh a obsah poistenia – poistenie zah��a 

poistenie manželov na dožitie sa oboch 
manželov do konca poistnej doby alebo na prvé 
úmrtie y výplatou 3-násobnou v prípade smrti. 

Použitie sadzby komplexné poistenie manželov 
s možnos�ou rozširovania poistenia 
uzatvorením poistnej zmluvy (pripoistenie detí). 

Technika poistenia  v tomto poistné sa tvorí 
rezerva poistného. 

Spôsob dojednávania poistenia – dojednáva sa 
individuálne 

Tla�ivo návrhov poistky -  xxx poistenie 
Predpísaná zdravotná dokumentácia pri pois�ovaní 

sa zis�uje zdravotný stav manželov: 
- ak je to do výšky 70 000,- sta�í vyplni� dotazník 

k návrhov poistenia 
- ak je to  interval od 70 000,- do 150 000,- je 

potrebné vyplni� dotazník k návrhov poistenia a 
zabezpe�i� výpis zo zdravotnej karty. 

- ak je vyššia ako 150 000,- treba vyplni� dotazník 
k návrhov poistenia a zabezpe�i� výpis zo 
zdravotnej karty a záznam zo všeobecnej 
lekárskej prehliadky. 

Dotazník o zdravotnom stave musí vyplni� každý 
z poistených manželov vlastnoru�ne. 
Poistné sumy, na ktoré možno poistenie dojedna�, 
minimálna poistná suma je 20 000,- maximálna 
poistná suma nie je ohrani�ená. Poistnú sumu 
možno zvyšova� po 2 000,-. 
Vstupný vek, pre ktorý možno dojedna� túto 
poistnú zmluvu. Najnižší spolo�ný vek manželov je 
16 rokov a najvyšší spolo�ní vek je 54. 
podmienkou poistenia je dosiahnutie veku 16 rokov 
u obidvoch. Sú�et spolo�ného vstupného veku a 
poistnej doby nesmie presiahnu� 60 rokov. Zárove�
platí podmienka, že vstupný vek každého 
manželov môže by� maximálne 54 rokov a pod 
spolo�ným vekom sa rozumie vstupný vek 
staršieho z manželskej dvojice, ak vekoví rozdiel 
manželov je rovnaký alebo menší ako 5 rokov, 
alebo priemerný vstupný vek oboch manželov 
zaokrúhlený hore, ak je vekový rozdiel manželov 
vä�ší ako 5 rokov. 
Poistná doba – možno dojedna� na dobu 6-20 
rokov. 
Doba platenia poistného – v závislosti  od poistnej 
doby je doba platenia 3-10 rokov. 
Spôsob platenia poistného – poistné možno plati�
v mesa�ných splátkach vtedy, ak je poistné vyššie 
ako 330 Sk,  štvr�ro�ných, polro�ných, ro�ných 
splátkach. 
Nárok na oslobodenie od platenia poistného – 
nárok je vtedy, ak jeden z manželov má priznaný 
plný invalidný dôchodok výlu�ne v dôsledku úrazu. 
Nárok na redukciu poistenia – pois�ov�a pristúpi 
k redukcii poistnej sumy ak dané poistenie zanikne 
v druhom a v �alších rokoch tohoto poistenia. 
Suma, ktorú možno redukova� musí by� minimálne 
4 000,- Sk. O redukciu možno požiada� pri�om 
sta�í požiada� písomnou formou, ale podpísaná 
žiados� musí by� podpísaná obidvoma manželmi. 
Ak je redukovaná poistná suma nižšia ako 4 000,- 
Sk pois�ov�a má právo vypoveda� túto zmluvu. 
Nárok na odkup pri zrušení postenia – nárok na 
odkup je pod�a všeobecných poistných podmienok 
a odkupová hodnota je rozdelená rovnakým dielom 
obom manželom. 
Nároky z poistenia – ak sa dožijú konca poistnej 
doby obaja manželia vyplatí sa im rovnakým 
dielom poistná suma. Ak sa dožijú obidvaja 
manželia za�ne vypláca� pois�ov�a ro�ne 10% 
z dojednanej poistnej sumy a to vždy vo výro�ný 
de� po�iatku poistenia. V prípade, ak zomrie jeden 
z manželov prestane sa vypláca� 10 % z poistnej 
sumy a druhému z manželov sa vyplatí 3 násobok 
dojednanej poistnej sumy. Taktiež sa vyplatí 
manželská prémia a poistenie zaniká. 
Sadzby poistného – mesa�né sadzby poistného sú 
ur�ené v sadzobníku a to v závislosti od 
spolo�ného veku manželov, poistnej doby a doby 
platenia poistného. 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone  povolania 

Poistené osoby – poistenie sa vz�ahuje na 
pracovníkov, ktorí sú v pracovnom (�lenskom alebo 
služobnom ) pomere, u právnických osôb a 
podnikajúcich fyzických osôb so sídlom v SR. 
Rozsah poistenia
- poistenie sa vz�ahuje na zodpovednos� za škodu, 
ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávate�ovi                 
porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh 
alebo v priamej súvislosti s ním. 
- poistnou udalos�ou je vznik povinnosti 

poisteného nahradi� túto škodu 
- poistenie sa nevz�ahuje na zodpovednos� za 

škodu, ktorú poistený spôsobil úmyselne alebo 
po použití alkoholického nápoja alebo 
návykovej látky alebo použitím lieku 
ozna�eného zákazom vies� motorové vozidlo. 
Taktiež nehradí ak škody vznikli nenastúpením 
do práce pri neplatnom rozviazaní pracovného 
pomeru a taktiež sa nevz�ahuje na prevádzku 
dopravných prostriedkov, na ktoré sa vz�ahu 
zákonné poistenie. 

Platenie poistného – pois�ov�a má právo na 
poistné za dobu od vzniku až do jeho zániku. 

Plnenie pois�ovne – je 90 % zo sumy, ktorú je 
poistený pod�a zákonníka práce povinný uhradi�
zamestnávate�ovi. 

Platnos� poistenia – územná platnos� poistenia je 
obmedzená územím SR. 

Povinnosti poisteného – poistený je povinný 
poskytnú� sú�innos�, ktorá je potrebná na 
zistenie prí�iny a výšky škody, najmä je povinný 
bez zbyto�ného odkladu: 

- že došlo k poistnej udalosti a to písomnou 
formou na príslušnom tla�ive konkrétnej 
pois�ovne 

- musí oznámi�, že zamestnávate� proti 
poistenému si uplatnil právo na náhradu škody 

- že v súvislosti s PU sa za�alo trestné konanie 
proti poistenému 

- že zamestnávate� si uplat�uje právo na náhradu 
škody na súde. 

Analýza poistného trhu 
Poistný trh  - priestor, na ktorom sa stretáva 

ponuka a dopyt. Základom je kapacita 
poistného trhu a jej využitie všetkými 
pois�ov�ami. Kapacita poistného trhu je súbor 
všetkých rizík, teda súbor všetkých predmetov, 
možných záujmov a všetkých osôb, ktorých 
možno poisti�. 

Pri analýze poistného trhu sa uplat�ujú rôzne 
kritéria: 

1. kritérium vecnej stránky: 
- poistný trh majetku 
- poistný trh zodpovednosti 
- poistný trh osôb 
2. ak chceme robi� detailnejšiu analýzu �leníme trh 

pod�a jednotlivých rizík napr. živelné, technické 
riziká, riziko krádeže, cestovné prepravy apod. 

3. �lenenie poistného trhu pod�a subjektov 
poistenia: 

- poistný trh právnických osôb a podnikajúcich 
fyzických osôb 

- poistný trh ob�anov 
4. na prvý poh�ad by sa mohlo zda�, že poistný trh 

je vy�erpate�ný, �o sa však v realite nestáva, 
pretože sa neustále mení predovšetkým 
potreba poistenia zo strany jednotlivých 
subjektov, ale taktiež sa mení spektrum 
ponúkaných poistných produktov zo strany 
pois�ovne. Posudzova� poistný trh len 
z h�adiska jeho potrieb a nasýteností by bolo 
zjednodušením. Poistný trh je nutné posudzova�
aj z h�adiska obsadenosti jednotlivými poistnými 
produktmi aj z h�adiska cenovej hladiny 
jednotlivých produktov, ale aj na základe iných 
kritérií, ako je napr. analýza poistného, 
obchodnej �innosti a analýza PU. 

Analýza poistného 
Poistné je rozhodujúci faktor posudzovania �innosti 

pois�ovne. Rozlišujeme 3 základné druhy 
poistného: 

1. produk�né poistné je ro�né poistné získané 
z novo dojednaných poistných zmlúv, t. j. je to 
nová ro�ná produkcia obchodnej služby. Pri 
tomto ukazovateli nás zaujíma: objem 
produk�ného celkove, objem produk�ného na 1 
pracovníka, na 1 poistnú zmluvu. 

2. predpísané poistné je predpis poistného na 
dané ú�tovné obdobie 

3. prijaté poistné je to poistné, ktoré bolo prijaté 
pois�ov�ou. 

Predpísané poistné predstavuje ú�tovný príjem, 
ktorý vytvára da�ový základ. Rozdiel medzi 
predpísaným poistným a prijatým poistným sú 
tzv. nedoplatky. 

Faktory ovplyv�ujúce prijaté poistné: 
- prijaté poistné je ve�mi citlivé na vonkajšie 

ekonomické a sociálne výkyvy a je 
ovplyv�ované: 

1. úrov�ou kme�ov dlhodobých poistení 
2. úrov�ou kme�ovej zaplatenosti 
3. úrov�ou náboru dlhodobých poistení 

Analýza prijatého poistného 
Je zamerané predovšetkým na: 
1. skúmanie dlhodobého vývoja odchýliek od 

strednej hodnoty 
2. skúmanie úrovne plnenia plánu 
3. skúmanie úrovne plnenia sortimentnej skladby 

predpísaného a prijatého poistného z poh�adu  
hlavných  poistných odvetví  

4. skúmanie pravidelnosti plnenia úloh 
5. skúmanie miery vplyvov jednotlivých faktorov na 

plnenie plánovaných úloh. 
Kme�ová základ�a = kme� dlhodobých poistení 
na za�iatku sledovaného obdobia + nábor 
dlhodobých poistení 
Kme�ová zaplatenos�  
1. Kme�ová zaplatenos� =  kme�ová základ�a
                  kme�ové poistné – nedoplatky - úbytky 
2. Kme�ová zapl.=kme�ová základ�a - úbytky
     skuto�ne prijaté poistné – nábor krát. poistení 
Skuto�ne prijaté poistné =  Kzo + Kz1 + Nk – Vs – 
Ne 
Kzo – kme�ová základ�a na za�iatku obdobia 
Kz1 – kme�ová základ�a na konci obdobia 
Nk – nábor krátkodobých poistení 
Vs – úbytky 
Ne – nedoplatky 
Inkasná zaplatenos� = skuto�ne predpísané 
poistné                              prijaté poistné – úbytky 

Analýza obchodných �inností 
Skúma sa tu: 
1. plnenie plánovaných úloh 
2. vývoj náboru poistení oproti predchádzajúcemu 

obdobiu 
3. plnenie sortimentnej skladby 
4. pravidelnos� plnenia úloh 
Na nábor nových poistení má vplyv sezónny výkyv 
ale tiež ekonomická situácia ob�anov i 
podnikate�ských subjektov, ale napr. aj fixné 
stanovenie termínov pri zákonnom poistení. 
Poistenos� =    kme�ová základ�a            x 100 
                     kapacita poistného trhu 

Analýza výplat poistných plnení 
Výplaty poistných plnení sú nákladom a sledujú sa 
najmä: 
1. skuto�né poistné plnenia, ktoré ak sú nižšie ako 

prijaté netto poistné sú priaznivé v opa�nom 
prípade sú nepriaznivé a na ich pokrytie sa 
�erpá z rezerv na poistné plnenia. 

2. rezervy na poistné plnenia predstavujú objem 
záväzkov, ktoré sú známe alebo s najvä�šou 
pravdepodobnos�ou vznikli v danom ú�tovnom 
období ale z rôznych dôvodov neboli vyplatené 

3. celkové poistné plnenia predstavujú skuto�ne 
vyplatené poistné plnenia zvýšené o poistné 
rezervy pre poistné plnenia a mimoriadne riziká. 

4. celkový stav hlásených PU, ktoré môžu by�
sledované až pod�a jednotlivých rizík. 

5. je to celkový stav vybavených PU, ktoré sa tiež 
môžu sledova� pod�a základných odvetví alebo 
až na úrove� jednotlivých rizík. 

6. je to celkový stav nevybavených PU, ktoré sa 
môžu sledova� ako vybavené. 

7. sleduje sa vybavenos� PU pod�a jednotlivých 
pracovníkov, ale aj priemerný výkon na 1 
pracovníka likvidácie. 

Výplaty poistných plnení sledujeme najmä: 
- brutto škodovos�ou 
- netto škodovos�ou 
- priemerné plnenie na 1 vybavenú PU 
- priemerné poistné plnenie na uzavretú PZ 
Na priemerné plnenie má vplyv viacero faktorov 
ako napr. rast hodnoty majetku, rast ceny 
úžitkových predmetov, rast cien opravárenských 
prác, rozšírenie poistných rizík, rozšírenie poistnej 
ochrany prostredníctvom rozšírenia právnych 
nárokov, odborná úrove� pracovníkov likvidácie. 
Škodovos� = výplaty skuto�ného poistného plnenia      
x  100                                  prijaté poistné  
Celková škodová nákladovos� = PPLU + RPU + 
RPZ   x 100                                              PTK                              
R – rezervy 

Majetkové zdroje pois�ovní 
Kme�ové imanie  
- majetkový fond 
- fond hmotného majetku 
- fond CP 
- majetkové práva 
Finan�né zdroje 
- zisk 
- odpisy 
Poistné rezervy: 
1. poistná rezerva na poistné pre budúce obdobia 
2. poistná rezerva na poistné plnenia 
3. poistná rezerva na mimoriadne rezervy 
4. poistná rezerva na poistné prémie a z�avy 
5. poistná rezerva na krytie záväzkov z finan�ného 

umiestnenia v mene poistených 
Podnikové fondy  
- rezervy 
- sociálne 
- iné podnikové fondy 
Príjmy pois�ovne
- poistné 
- prijatý podiel poistného plnenia od zais�ovate�a 
- zaistné 
- provízie zo zaistenia 
- provízie zo sprostredkovania poistenia 
- výnosy z predaja hmotného a nehmotného 

majetku 
- úroky za prostriedkov uložených v bankách 
- výnosy z iného druhu podnikania 
- výnosy z CP a finan�ného podnikania 
- prijaté        z vyplatených poistných plnení 
- prijaté regresy z poistných plnení 
- prijaté poplatky za oneskorené platby poistného 
- �alšie nešpecifikované príjmy pois�ovne 
Náklady
1. náklady na poistné plnenia 
2. vlastné náklady:  
a) obstarávacie náklady – náklady na obchod, 
náklady na tvorbu nových poistení, nepriame 
náklady 
b) režijné náklady – náklady na správu poistení, 
náklady na likvidáciu PU náklady správy a riadenia 
pois�ovne. 
Obstarávacie náklady sú vo všeobecnosti celkové 
náklady spojené so získaním predmetu nášho 
záujmu a v prípade pois�ovne je to predaj 
poistných plnení. Ide o súhrn všetkých nákladov, 
ktoré priamo napomáhajú získa� predmet nášho 
záujmu a priemer týchto nákladov by sa nedal 
realizova�. V pois�ovníctve sú to tie náklady, ktoré 
súvisia s obstaraním poistenia – predaj poistných 
plnení. Predaj je realizovate�ný len v takom 
prípade, ak takýto produkt pois�ovne vytvorí t. j. 
sú�as�ou obstarávacích nákladov sú všetky 
náklady spojené s vývojom a vytvorením poistných 
plnení. 
Režijné náklady z poh�adu nového ú�tovníctva, 
súvisia priamo s �innos�ou pois�ovne alebo ju 
podporujú, pri�om ich špecifikácia je �ažko 
realizovate�ná s požadovanou presnos�ou. 
Z celkových nákladov je treba sledova� náklady 
inej ako pois�ovacej �innosti, kde zara�ujeme 
náklady na rekrea�ne a stravovacie zariadenia, 
tla�iare�, vlastné cestovné kancelárie,  vlastné 
bankové služby a iné. 
 Ak �leníme náklady v zmysle platnej ú�tovnej 
osnovy na obstarávacie a režijné náklady 
posta�uje, ak vyšpecifikujeme obstarávacie 
náklady a všetky ostatné náklady sú postom 
režijné. Sledovanie nákladov pod�a poistných 
odvetví, pretože poskytujú podklad pre kalkuláciu 
sadzieb poistného. 

Tvorba hospodárskeho výsledku pois�ovne
    prijaté poistné 
-   zaistné 
+   príjmy z inej podnikate�skej �innosti 
+   finan�né výnosy 
-   náklady na poistné plnenie 
+   provízia zo zaistenia 
+   poistné plnenie od zais�ovate�a 
+   rozdiel v stave poistných rezerv 
-   obstarávacie náklady 
-   režijné náklady
 + -    hospodársky výsledok pred zdanením 

Netto hospodársky výsledok je naplnenie všetkých 
podnikových fondov  pod�a rozhodnutia Valeného 
zhromaždenia. 

Poistenie prerušenia prevádzky 
Ide o najmodernejší produkt. 
Rozsah poistenia – doplnkové poistenie, môžu ho 
uzatvori� len tie podnikate�ské subjekty, ktoré majú 
dojednané poistenie majetku pre prípad 
poškodenia alebo zni�enia vecí živelnou 
udalos�ou, priemerne pois�ov�a neuzavrie 
samotne ako poistnú zmluvu. 
Predmet poistenia – je zisk z obratu tvoreného 
predajom obchodného tovaru, vlastných výrobkov 
ako aj zisk z poskytovania služieb, stále  náklady 
poisteného, mzdy zamestnancov. Pois�ov�a uhradí 
zisk a stále náklady do výšky rozdielu oproti 
predpokladanej výške za obdobie skuto�ného 
prerušenia prevádzky, maximálne do konca doby 
ru�enia. Pois�uje sa proti riziku strát vzniknutých 
prerušením prevádzky, ktoré bolo spôsobené 
následkom vecnej zhody v priestoroch ozna�ených 
v poistnej zmluve ako miesto prevádzky. 
Vecná škoda ide o poškodenie, zni�enie alebo 
stratu vecí slúžiacich na ú�ely podnikania, ku 
ktorým prišlo v priestoroch uvedených v zmluve 
v dôsledku 
- požiaru, výbuchu, blesku 
- nárazu alebo pádu pilotného lietadla, jeho �asti 

alebo nákladu 
- hasenia, demolácie alebo odpratávanie trosiek 

v súvislosti s niektorou z uvedených udalostí 
Požiar – okrem vzniknutých mimo ur�ených 

spa�ovacích priestorov 
Blesk – bezprostredný prechod blesku     
Vylú�enie z poistenia
Poistenie sa nevz�ahuje na: 
- vojnové udalosti, štrajk, sabotáž, teroristické 

akcie, ob�ianske nepokoje 
- zemetrasenie, jadrové elektrárne 
- zni�enie, strata a poškodenie hotovosti CP, 

dokumentov, výkresov, diskiet, 
magnetofónových pások, dierkovacích štítkov, 
obchodných kníh a písomností akéhoko�vek 
druhu 

- náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové 
látky a na nakupovaný tovar 

- pois�ov�a nie je povinná plni� v celom rozsahu 
poistenie škôd, ak následné škody v dôsledku 
prerušenia prevádzky boli zvä�šené. 
Mimoriadna udalos� – taká udalos�, ktorá nie je 
v priamej súvislosti s poistnou udalos�ou. 

- poistná udalos� nie je udalos�ou, ktorá bola 
spôsobená úmyselným konaním poisteného 
alebo inej osoby z podnetu poisteného 

- miesto a podmienky poistenia 
Miesto poistenia sú všetky priestory (objekty, 
závody, predajne), ktoré sú uvedené v poistnej 
zmluve a ktoré sú poistené pre prípad poškodenia 
alebo zni�enia vecí živelnou udalos�ou. Dojednáva 
sa na dobu neur�itú, najmenej na rok s dobou 
ru�enia 12 mesiacov po vzniku poistnej udalosti 
s výnimkou poistných miezd kde je možne 
dojedna� ru�enie kratšie ako 12 mesiacov 
- spoluú�as�
a) �asová – d�och (od 3-7 dní od vzniku PU) 
b) finan�ná – 5 - 10%, t. j. poistený znáša celú 

škodu z každej PU v rozsahu tých dní a 
v rozsahu príslušného percenta. 

Za 1. de� sa považuje  de� vzniku PU, pokia� sa 
táto udiala po�as pracovnej doby, ak sa udiala po 
pracovnej dobe, tak za de� vzniku PU sa považuje 
najbližší pracovný de�. 
Všetky PU, ktoré vzniknú z jednej a z tej istej 
prí�iny v priebehu súvislých 72 hodín sa považujú 
za 1 PU. 
Povinnosti poistného: 
1. okrem povinností stanovených všeobecne 

záväznými právnymi predpismi je poistený 
povinný: 

a) dba�, aby PU nenastala, nesmie porušova�
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo 
zmenšeniu nebezpe�ia 

b) vykonáva� riadnu údržbu poistených vecí 
c) oznámi� pois�ovni všetky náležitosti (zmeny), 

ktoré boli podkladom pri dojednanej poistnej 
zmluve 

d) v prípade vecnej škody, ktorá by mohla ma� za 
následok prerušenie prevádzky, poistený 
bezodkladne oznámi pois�ovne. 

2. Pri vzniku škody z prerušenia                      má 
poistený povinnos�
a) oznámi� priemerné meškanie príslušným 

bezpe�nostným orgánom alebo prokurátorovi 
PU, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich 
podozrenie z protiprávneho konania 

b) nezmeni� stav spôsobený PU, pokia� nie je PU 
pois�ov�ou vyšetrená, to však neplatí, ak je táto 
zmena nevyhnutná vo verejnom záujme aby 
bola škoda zmiernená 

c) postara� sa o odvrátenie alebo zmenšenie 
škody z prerušenia prevádzky a dodržiava�
pokyny pracovníkov pois�ovne. 

Povinnosti pois�ovne: 
Okrem stanovených povinností všeobecnými 
záväzkovými právnymi predpismi je pois�ov�a 
povinná: 
a) po vzniku PU okamžite za�a� s šetrením o 

prí�inách vzniku a rozsahu PU 
b) po ukon�ení šetrení potvrdi� (alebo vyvráti�) 

oprávnenos� nároku poisteného, prerokova�
s poisteným a ur�i� výšku poistného plnenia. 

Obrat 
Zisk 
Stále náklady a mzdy 
Spoluú�as� – je výška podielu, ktorého sa poistený 
finan�ne zú�ast�uje na poistnom plnení, pri 
poistení so spoluú�as�ou, pois�ov�a zníži každé 
poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluú�asti.  
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Poistná suma – je maximálne poistné plnenie, 
ktoré je uvedené v poistnej zmluve alebo 
v právnom predpise. 

Plnenie  pois�ovne 
Výška plnenia pois�ovne sa vypo�íta nasledovne: 
- od obratu, ktorý dosiahol poistený za posledných 
12 mesiacov pred vznikom PU sa odpo�íta obrat 
za oce�ovacie obdobie. Výsledkom je rozdiel 
obratov. Oce�ovacie obdobie je obdobie 12 
mesiacov a kon�í                 po�núc ktorým už 
nedochádza ku škodám z dôvodu prerušenia 
najneskôr však po uplynutí trvania poistného krytia. 
- plnenie za zisk sa vypo�íta vynásobením 

rozdielu obratov a pomeru zisku k obratu 
dosiahnutého za posledných 12 mesiacov pred 
vznikom PU 

- plnenie za stále náklady sa vypo�íta 
vynásobením rozdielu obratov a pomeru stálych 
nákladov k obratu dosiahnutého za posledných 
12 mesiacov pred vznikom PU. Sú�asne platí, 
že plnenie za stále náklady nemôže prekro�i�
dohodnutú poistnú sumu a ide o také náklady, 
ktorý sa musia v priebehu prerušenia prevádzky 
bezpodmiene�ne vynaklada�, tj. že ich 
vynakladanie je právne nutné alebo 
hospodársky zdôvodnené. 

- plnenie za mzdy sa vypo�ítava vynásobením 
rozdielu obratu a pomeru miezd k obratu 
dosiahnutému za posledných 12 mesiacov pred 
vznikom PU. V prípade, ak poistený zatajuje 
dôležité okolnosti týkajúce sa PU alebo 
úmyselne poskytuje nepravdivé informácie, 
ktoré sa týkajú nárokov na plnenie pois�ovne, je 
pois�ov�a oprávnená v zmysle Ob�ianskeho 
zákonníka odmietnu� poistné plnenie. Ak 
poistení urobil také opatrenia, ktoré vzh�adom 
na okolností PU považoval za potrebné, 
pois�ov�a mu uhradí náklady, ktoré vynaložil na 
tieto opatrenia. Poistený je povinný predklada�
do 5.4 bežného roka ro�nú ú�tovnú závierku. 
Ak poistený uzavrel �alšie poistenie pre prípad 
prerušenia prevádzky je povinný oznámi�
pois�ovni názov a adresu pois�ovne a výšku 
poistnej sumy. 

Obrat tvorí suma vyplatená alebo splatná 
poistenému za predaný a dodaný obchodný tovar, 
za predané a dodané výrobky a poskytnuté služby.  
Zisk je stanovený tak, že od pridanej hodnoty sa 
odpo�ítajú osobné náklady, odpisy a da� z príjmov 
za bežnú �innos�. Stále náklady sú riadne a právne 
podložené platobné záväzky, ktoré za�ažujú 
poisteného aj pri prerušení prevádzky a 
predstavujú tieto položky: nájomné, elektrina, voda, 
plyn, poistné, odpisy a leasingové splátky, bankové 
poplatky a úroky a niektoré ostatné stále náklady 
ako napr. cestovné, reklama, predplatné novín a 
�asopisov. 
Mzdy sú mzdové náklady a náklady na sociálne 
zabezpe�enie.  
Spoluú�as� je výška podielu, ktorým sa poistený 
finan�ne zú�ast�uje na poskytnutom poistnom 
plnení, teda pri poistení so spoluú�as�ou pois�ov�a 
zníži každé poistné plnenie o vopred dohodnutú 
spoluú�as�. 
Poistná suma je suma, do výšky ktorej pois�ov�a 
maximálne plní. 

Zodpovednos� zamestnávate�a za škodu a 
chorobách z povolania 

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru. Odo 
d�a, ke� vznikol pracovný pomer, 
a) zamestnávate� je povinný pride�ova�

zamestnancovi prácu pod�a pracovnej zmluvy, 
plati� mu za vykonanú prácu mzdu, vytvára�
podmienky pre úspešné plnenie jeho 
pracovných úloh a dodržiava� ostatné pracovné 
podmienky ustanovené právnymi predpismi 
alebo kolektívnou alebo pracovnou zmluvou 

b) zamestnanec je povinný pod�a pokynov 
zamestnávate�a vykonáva� osobne práce pod�a 
pracovnej zmluvy v ur�enom pracovnom �ase a 
dodržiava� pracovnú disciplínu. 

Pri nástupe do práce musí by� zamestnanec riadne 
oboznámený s pracovným poriadkom platným u 
zamestnávate�a a s právnymi a ostatnými 
predpismi na zaistenie bezpe�nosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktoré musí pri svojej práci 
dodržiava�. Zamestnanec musí by� riadne 
oboznámený aj s kolektívnou zmluvou a 
vnútornými predpismi. 
Zamestnávate� je povinný predklada� príslušnému 
odborovému orgánu v lehotách s ním dohodnutých 
správy o dojednaných nových pracovných 
pomeroch. 
Zodpovednos� zamestnanca za škodu
1. všeobecná zodpovednos�: zamestnanec 

zodpovedá zamestnávate�ovi za škodu, ktorú 
mu spôsobil zavineným porušením povinností 
pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 
súvislosti s ním. Rozoznávame: 

- ak škoda bola spôsobená úmyselne alebo 
v opilosti, hradí sa celá škoda 

- v prípade nedbanlivosti hradí sa škoda do výšky 
3 násobku priemerného mesa�ného platu 

2. osobitné druhy zodpovednosti: 
- zodpovednos� za nesplnenie povinností na 

odvrátenie škody: ak zamestnanec neodvrátil 
škodu, hoci tak mohol urobi� bez toho, aby 
ohrozil život alebo zdravie osôb alebo spôsobil 
škodu, je povinný škodu zamestnávate�ovi 
nahradi�. Výška náhrady škody nesmie 
presiahnu� sumu rovnajúcu sa trojnásobku jeho 
priemerného mesa�ného zárobku. 

- zodpovednos� za schodok na zverených 
hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný 
vyú�tova�: ak prevzal na základe dohody o 
hmotnej zodpovednosti zamestnanec 
zodpovednos� za zverené hotovosti, ceniny, 
tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré 
je povinný vyú�tova�, zodpovedá za vzniknutý 

schodok. Ak dohodu uzavreli viacerí 
zamestnanci, zodpovedajú za škodu spolo�ne. 
Škodu hradia pod�a pomeru svojich hrubých 
zárobkov, pri�om zárobok vedúceho a zástupcu 
sa zapo�ítava 2- krát. Zamestnanec, ktorý nie je 
vedúci ani zástupca, hradí škodu do výšky 
priemerného mesa�ného platu. 

- zodpovednos� za stratu zverených predmetov: 
zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, 
ochranných pracovných prostriedkov a iných 
podobných predmetov, ktoré mu zamestnávate�
zveril na písomné potvrdenie. Cena vecí sa 
zis�uje z hodnoty v �ase straty. 

- zodpovednos� za výrobu nepodarkov: 
zamestnanec zodpovedá za škodu v súvislosti 
s výrobou nepodarkov do výšky polovice 
priemerného mesa�ného platu. 

Zodpovednos� zamestnávate�a za škodu. 
1. všeobecná zodpovednos� – zamestnávate�

zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá mu 
vznikla pri plnení pracovných úloh alebo 
v priamej súvislosti s ním porušením právnych 
povinností alebo úmyselným konaním proti 
pravidlám slušnosti a ob�ianskeho spolužitia.  

2. Osobitné druhy zodpovednosti: 
- zodpovednos� za škodu pri pracovných úrazoch 

a chorobách z povolania: zamestnávate� sa 
úplne zbaví zodpovednosti, ak pracovný úraz 
vznikol porušením povinností vyplývajúcich 
z bezpe�nosti a ochrany zdravia alebo opilos�ou 
a  toto bolo jedným porušením a prí�inou úrazu. 
�iasto�ne sa zbaví zodpovednosti 
zamestnávate�, ak jednou z prí�in bolo 
porušenie predpisov bezpe�nosti a ochrany 
zdravia. Ak pracovný úraz nemal smrte�ný 
následok zamestnancovi sa môžu: 

a) vyplati� náklady vynaložené na lie�enie 
b) vyplati� bolestné 
c) náhradu za s�ažené spolo�enské postavenie 
d) zamestnávate� môže vyplati� ušlú mzdu 
e) vecnú škodu. 
Pri smrte�ných pracovných úrazov a chorobách 

z povolania zamestnávate� uhrádza: 
a) náklady vynaložené na lie�enie 
b) jednorázové odškodné pozostalým príbuzným 
c) zamestnávate� môže vyplati� výživné pre 

pozostalých 
d) náklady spojené s pohrebom 
e) zamestnávate� vyplatí pozostalým vecnú škodu 
- zodpovednos� za škodu na odložených veciach: 

ak si zamestnanec odloží veci na mieste 
ur�enom na odkladanie vecí, patrí mu náhrada 
za ich stratu, zni�enie alebo poškodenie v plnej 
výške. Ak sú to však vecí, ktoré zamestnávate�
nemá ma� bežne v práci, škoda sa mu hradí len 
do výšky 2 000,- Sk. Ak si zamestnanec odloží 
veci na iné miesto, ako miesto tomu ur�ené, 
náhrada škody mu nepatrí. 

- zodpovednos� za škodu, ktorá vznikla 
zamestnancovi pri odvracaní škody: ak 
zamestnanec odvracal hroziacu škodu a pritom 
mu vznikla škoda má nárok na jej náhradu. 
Jeho škoda nesmie by� vä�šia, než tá, �o 
hrozila. 

Pojem pracovný úrazu a choroby z povolania nie je 
presne v Zákonníku práce špecifikovaný. Je 
vymedzený vo vyhláške: §95 
Za chorobu z povolania zodpovedá vždy tá 
organizácia, v ktorou pracovník naposledy pracoval 
za podmienok, z ktorý táto nemoc vzniká. Táto 
organizácia musí preto previes� plné odškodnenie 
pracovníka a má potom nárok na regresnú náhradu 
vo�i všetkým predchádzajúcim zamestnaneckým 
organizáciám, v ktorých predtým pracovník 
pracoval a to v pomere od doby, po�as ktorej 
v danej organizácii pracoval. 
Liberaliza�né dôvody v zodpovednosti za pracovné 
úrazy a choroby z povolania: zamestnávate� sa 
zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že: 
a) škoda bola spôsobená tým, že postihnutý 

zamestnanec svojím zavinením porušil právne 
alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpe�nosti 
a ochrany zdravia pri práci alebo pokyny na 
zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri 
práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený a ich 
znalos� a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali 
a kontrolovali, alebo 

b) škodu si privodil postihnutý zamestnanec svojou 
opitos�ou alebo v dôsledku zneužitia iných 
omamných prostriedkov a zamestnávate�
nemohol škode zabráni�, 

a že tieto skuto�nosti boli jedinou prí�inou škody. 
Náhrada škody pri pracovných úrazoch a 
chorobách z povolania
Pracovník, ktorý utrpel pracovný úraz alebo bola u 
neho zistená choroba z povolania, je organizácia 
povinná poskytnú� v rozsahu v akom organizácia 
za škodu zodpovedá náhradu za: 
1. bolestné 
2. s�aženie spolo�enského uplatnenia 
3. stratu na zárobku po�as pracovnej 

neschopnosti 
4. stratu na zárobku po skon�ení pracovnej 

neschopnosti 
5. ú�elne vynaložené náklady lie�enia 
6. vecná škoda 
7. špeciálne je upravený rozsah náhrady pri 

smrte�nom pracovnom úraze 

Klasifikácia poistení
1. �asové h�adisko:  
- krátkodobé poistenie (uzavreté na menej 

ako 1 rok) 
- dlhodobé poistenie (uzavreté na dlhšie ako l rok 

a všetky poistenia, ktoré sú uzavreté na dobu 
neur�itú) 

2. miestna platnos�  - musí by� uvedené vo 
všeobecných poistných podmienkach. 
Rozlišujeme poistenia: 

- miestne platné 

- v  republike platné 
- v Európe platné v republike platné 
- vo svete 
3. pod�a formy uzatvorenia a tzv. dobrovo�nosti: 
- zákonné 
- zmluvné: povinné a dobrovo�né 
4. pod�a platenia poistného: 
- jednorázovo platené (lx pri uzatvorení PZ) 
- bežné platené poistné (v poistných obdobiach) 
5. pod�a toho, �i sa z poistného musia vytvára�

všetky typy rezerv: 
- rizikové (poistenie majetku a poistenie 

zodpovednos�) poistné sa spotrebováva 
v bežnom období, PU môže nasta� 1 alebo n – 
krát) 

- rezervotvorné (životné – riziko:  
2. dožitie 
3. úmrtie 
4. kombinové 1. a 2. dôchodok poistenie na veno 

poistenie študijných nákladovV priebehu 
poistnej doby riziko nastane 1 krát. 

6.z h�adiska ako sa limituje (obmedzuje) poistné: 
a) poistenie na novú cenu 
b) poistenie na �asovú cenu 
c) poistenie na redukovanú cenu 
d) poistenie na modifikovanú cenu 
5. z h�adiska predmetu poistenia: 
a) poistenie majetku: ob�anov a podnikate�ských 

subjektov 
b) poistenie osôb 
c) poistenie záujmu 
6. h�adisko po�tu rizík: 
a) poistenia, ktoré sa uzatvárajú na 1 riziko 
b) poistenia, ktoré sa uzatvárajú na krytie 2,3,4 … 

rizík 
c) poistenia, ktoré sa uzatvárajú na všetky riziká 

(all risks) 
7. h�adisko na ko�ko objektov sa uzatvára: 
a) jednotlivá vec, jedna vec (napr. linka) 
b) viac vecí 
c) súbor (všetko, �o je v danej prevádzke) 
Pod�a direktív EU sa delia riziká na  
1. neživotné 
2. životné 

Zaistenie 
Zaistenie je poistenie poistenia. Tento názov 
vznikol v roku 1783. Ide o dohodu, pod�a ktorej za 
ur�itú sadzbu poveruje pois�ovate� druhú 
spolo�nos� náhodným rizikom, za ktoré prevzal 
zodpovednos� alebo za ktoré zodpovedá 
k pôvodnému poistenému a pôvodná dohoda 
zostáva tak, ako bola dohodnutá bez akýchko�vek 
zmien. Zaistenie vzniká s nárastom majetkových 
hodnôt a rastom jednotlivých rizík. Zaplatením 
poistného, tj. v tomto vz�ahu zaistného prenáša 
pois�ov�a na zais�ovate�a hospodárske riziká 
z enormných záväzkov. Zais�ov�a je organizácia, 
ktorá plní jednotlivé funkcie vyplývajúce zo 
zais�ovacej �innosti a to preberaním zodpovednosti 
za tie riziká alebo �asti  rizík, ktoré ceduje 
(odovzdáva) pois�ovate�. 
História zaistenia:
1. etapa  1370 až po 1SV – hlavnou úlohou 

zaistenia bolo dosiahnu� kvantitatívnu 
homogenitu poistného kme�a. 

2. etapa 1SV až koniec 50-tych rokov – je 
charakterizovaná snahou po finan�nej 
nezávislosti pois�ovní �o viedlo k úsiliu rozšíri� a 
uplatni� zásadu reciprocity – tj. vzájomného si 
vymie�ania rizík. 

3. etapa sú�asnos�, pre ktorú je charakteristické, 
že dochádza k silnému zvyšovaniu a 
kumulovaniu rizík a úsilím pois�ovne je 
pomocou zaistenia dosiahnu� homogenitu 
poistného kme�a a dlhodobú platobnú 
schopnos� pois�ovne. 

K hlavným dôvodom existencie zaistenia patrí:
- ochrana kapitálu pois�ovne a jej podielnikov 
- zvyšované kapacity pois�ovne a tým zvládnutie 

vä�ších a komplexných rizík 
- zabezpe�enie trvalej platobnej schopnosti 

pois�ovne 
- rozptýlenie rizika po celom svetovom finan�nom 

trhu 
Zaistenie môžeme charakterizova�  2 stranami: 
1. technická – chráni pois�ovne pred nadmerným 

nárastom škodovosti �i už v dôsledku 
sporadických ve�kých škôd alebo 
nahromadením ve�kého po�tu normálnych škôd 

2. finan�ná – spo�íva v opätovnom presúvaní 
finan�ných prostriedkov od zais�ovate�a 
k pois�ovate�ovi v prípade nastatia PU a to 
v takej miere, ako je dohodnuté v zaistnej 
zmluve. 

Medzi poistením a zaistením sú najmä tieto 
rozdiely: 

- pois�ovate� zodpovedá za ve�ký po�et 
majetkových predmetov patriacich poistníkom 
kým zais�ovate� sa vo svojou zodpovednos�ou 
dotýka len majetkových práv pois�ovne. 

- pois�ovate� uzatvára PZ s ve�kým po�tom 
poistníkov ale zais�ovate� uzatvára zaistnú 
zmluvu len s pois�ov�ou. Táto zaistná zmluva 
môže obsahova� len jedno riziko alebo všetky 
riziká ur�itého poistného druhu resp. všetky 
riziká celého poistného kme�a 

- povinnos� pois�ovate�a uhradi� poistenému 
poistné plnenie závisí od výšky škody a poistnej 
sumy ale povinnos� zais�ovate�a uhradi�
pois�ovni �as� realizovaných náhrad závisí od 
výšky prijatého podielu 

- medzi pois�ovate�om a poistníkom vzniká 
právny vz�ah ale medzi poistníkom a 
zais�ovate�om právny vz�ah nevzniká a teda 
poistník nemá vo�i zais�ovate�ovi nijaké nároky. 

Úlohy zaistenia:
1. rozdelenie rizika – je prioritnou úlohou zaistenia 

a jeho realizácia je podstatou ochrany 
prvopois�ovate�a. Pois�ovate� odovzdá tú �as�
rizika, ktorého poistná suma je vyššia ako môže 
drža� na vlastný vrub. 

2. dosiahnutie potrebnej homogenity poistného 
kme�a – pois�ovate� dosiahne potrebnú 
homogenitu poistného kme�a odpredajom tej 
�asti zo svojho poistného kme�a, ktorý presahu 
ur�itú hranicu (hranica – limit, priorita). 

3. zvýšenie kapacity pois�ovate�a – na krytie škôd 
slúži prijaté poistné, zaistenie a technické 
rezervy. 

4. stabilizácia hospodárenia pois�ovate�a – 
vyrovnávanie stability pois�ovne sa dosahuje 
tým, že v prípade katastrofálnych škôd sa 
podie�ajú na úhrade poistných plnení aj 
zais�ovatelia a to v takej miere, v akej to bolo 
dohodnuté. 

5. poskytovanie pomoci pri tvorbe a uvádzaní 
nových poistných produktov – pois�ovate� môže 
citlivejšie a rýchlejšie reagova� na požiadavky 
zákazníkov aj v tom prípade ak mu chýbajú 
informácie so škodovým priebehom. 

6. sprostredkovanie kontaktov s �alšími svetovými 
trhmi na poistnom trhu – ak je 1 

7. ochrana devízových hospodárstiev – do 
niektorých krajín môžu podnikatelia vyváža� len 
výrobky, na ktorých je uzavreté poistenie 
chybných výrobkov. Z tohoto poistného 
produktu sa musí plni� poistná náhrada 
v devízach a z tohoto dôvodu je chránené naše 
devízové hospodárstvo. 

8. ovplyv�ovanie cenotvorby – spo�íva v tom, že 
môže ovplyvni� sadzby jednotlivých odvetví, 
v ktorých na sledovanom území nevzniká ve�ký 
po�et PU alebo sa tieto PU vyskytujú ve�mi 
nepravidelne.  

Základné pojmy
Atomizácia rizika – rozdelenie rizika na n- �astí za 
ú�elom zníženia negatívneho dopadu na svoje 
vlastné hospodárstvo. 
Cedent – je prvopois�ovate� alebo pois�ov�a, ktorá 
ceduje alebo odovzdáva �as� svojho rizika 
zais�ovate�ovi. 
Cede – prenecha�
Cesion – prenechaná �as�
Retencia – vlastný vrub 
Cesionar  - zais�ovate�, ktorý preberá na seba �as�
rizika, ktoré odovzdáva alebo ceduje pois�ovate�. 
Excedent – nadbytok 
Kvóta – podiel, ktorý z celkového rizika odovzdá do 
zaistenia zais�ovate�ovi. Naj�astejšie sa vyjadruje v 
%. 
Provízia – odmena pre pois�ovate�a za 
spravovanie tej �asti poistného kme�a, ktorú 
odovzdal do zaistenia 
Provízia zo zisku
Reprocesia – opätovné prenechanie �asti rizika, 
ktorý na seba prijal zais�ovate�
Sledujúc š�astie – klauzula, dodatok k zaistnej 
zmluve, kde sa obidve strany dohodnú, že budú 
zdie�a� rovnaký osud z uzatvorenej zaistnej 
zmluvy. 
Zmluva – právny vz�ah, ktorý upres�uje všetky 
práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán 
(pois�ovate�a a zais�ovate�a). 
Ponukový list ( slip) – zoznam, ktorý ve�mi presne 
popisuje správanie sa poistného kme�a alebo jeho 
�astí, ktorý je predmetom zaistnej zmluvy 

Klasifikácia zaistenia
Z h�adiska vz�ahu medzi pois�ovate�om a 
zais�ovate�om: 
- zaistenie akoby klasické, ktoré vzniká na 

základe priameho vz�ahu medzi pois�ovate�om 
a zais�ovate�om 

- zaistenie poolové, ktoré je založené na 
skupinovom vz�ahu, ktoré sa realizuje v rámci 
záujmového združenia rovnakého odvetvia. 

Z h�adiska špecializácie 
- všeobecné zaistenie, kde sa zais�ujú všetky 

riziká 
- špecializované zaistenie, kde sa zais�ujú 

jednotlivé riziká jednou zaistnou zmluvou 
Z h�adiska aktivity: 
- aktívne zaistenie je také, ke� sa berie do 

zaistenia 
- pasívne zaistenie je také kde sa odovzdáva do 

zaistenia. 
Z h�adiska reciprocity: 
- zaistenie jednostranné, kde ide len o 

odovzdanie alebo preberanie �asti rizika 
- recipro�né zaistenie, ide o vzájomné 

vymie�anie si �asti rizík rovnorodných �o do 
kvality, takže jeden subjekt môže vystupova� aj 
ako pois�ovate� aj ako zais�ovate�

Z h�adiska rýchlosti úhrady: 
- rýchla úhrada – uhradené maximálne do 1 roka 
- zaistenia s dlhou dobou úhrady 
Z h�adiska záväznosti: 
- fakultatívne        proporcionálne  
- obligatórne          neproporcionálne 
Proporcionálne nadväzujú na poistné. 
Neproporcionálne závislé až od vzniku škôd. 
Fakultatívne zaistenie  je dobrovo�né zaistenie 
z obidvoch strán, je najstarší typ zaistenia. Pri 
fakultatívnom zaistení sa dobrovo�ne rozhodnú 
obidve zmluvné strany o všetkých podmienkach 
zaistenia. Uplat�uje sa pri zaistení najmä 
požiarnych rizík, rizík živelných ale aj 
k vyh�adávaniu informácií o špeciálnych rizikách. 
Musí obsahova� najmä tieto náležitosti: 
- meno a adresa pois�ovate�a 
- meno a adresa zais�ovate�a 
- zais�ovaný záujem 
- poistná suma a poistné 
- spoluú�as�
- celkový obnos, ktorý je zaistený touto ZZ 
Obligatórne zaistenie je záväzné pre obidve 
strany, teda pois�ovate� sa zaväzuje, že odovzdá 
všetky riziká, ktoré sú ur�ené v ZZ. Pri tomto type 
zaistenia získava pois�ovate� automatickú ochranu 
a to už od toho okamihu, ke� sama uzavrela PZ. 
Obligatórna zaistná zmluva obsahuje: 
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- prehlásenie obidvoch strán o vlastných 
záväzkoch vo�i druhej strane 

- obsahuje popis zais�ovaných rizík, ktorý má by�
realizovaný vy�erpávajúcim spôsobom s cie�om 
predís� prípadovým budúcim nedorozumeniam 

- podiel zais�ovate�a prípadne jeho maximálny 
záväzok a vlastný vrub pois�ovate�a. 

- zaistná provízia 
- lehota vyú�tovania 
- doba ru�enia zais�ovate�a 
- ur�enie jednotlivých druhov dokladov a 

zoznamov, ktoré musí pois�ovate� zasiela�
zais�ovate�ovi. 

Zais�ovate� si všíma: 
- vlastnosti zais�ovaných rizík 
- pomer poistného k najvä�šiemu riziku 
- kvalitu a skúsenosti manažmentu 
- dôveryhodnos� pois�ovate�a 
- výšku vlastného vrubu pois�ovate�a 
- a iné 

Znázornenie kvótového zaistenia
Provízia pri kvótovom zaistení je vyššia ako pri 
excedentnom zaistení a teda excedentné zaistenie 
je také 
Výhody kvótového zaistenia pre pois�ovate�a: 
1. obmedzenie maximálneho plnenia a tým aj 

maximálnej možnej straty na vlastný vrub 
2. jednoduché spracovanie ú�tovníctva a výkazov, 

dokladov potrebných ku kvótovému zaisteniu 
3. relatívne nízke náklady na vypracovanie tejto 

zaistnej zmluvy. 
Nevýhody kvótového zaistenia: 
1. nie je zabezpe�ená homogenita vlastného 

vrubu 
2. povinnos� pre pois�ovate�a odovzda� do 

zaistenia stanovenú kvótu bez oh�adu na jej 
rizikovos�

Pri excedentom zaistení je ve�mi dôležité sledova�
tzv. exponovanos� �o je podiel maximálnej poistnej 
sumy ku celkovému prijatému poistnému a �ím je 
tento podiel vyšší, tým je pre zais�ovate�a 
rizikovejšia excedentá zaistná zmluva. 
Excedentné zaistenie je pre pois�ovate�a 
výhodnejšie ako kvótové a to z toho dôvodu, že 
týmto zaistením dosahuje kvantitatívnu a 
kvalitatívnu homogenitu poistného kme�a. 
Nadmierky 
Suma škôd pod�a rizík 
Zaistenie ro�nej škodovej nadmieky – táto zaistná 
zmluva chráni zais�ovate�a pred dôsledkami 
nahromadenia ve�kého po�tu škôd za ur�ité �asové 
obdobie (1 rok). Zais�ovate� sa zaväzuje, že bude 
nies� ur�itý podiel na stratách, ktoré pois�ovate�ovi 
vzniknú pri zlom škodovom priebehu. 

Obstarávacie náklady poistenia
     Náklady na tvorbu nových poistení 
4. náklady na prieskum trhu 
- všetky náklady útvaru marketingu 
- N. na zis�ovanie informácií o produktoch na trhu 

a chovaní sa poistného trhu a ich vyhodnotenie 
- N. na spracovanie závere�nej štúdie a návrhov 
- náklady na spracovanie projektu poistného 

produktu a jeho schválenie 
- mzdové náklady pracovníkov a externistov 

podie�ajúcich sa na prieskume trhu 
- náklady na materiál a tla�ivá 
- N. na po�íta�ové spracovanie celej agendy 
- náklady na zdravotné, nemocenské a 

dôchodkové poistenie pracovníka podie�ajúcich 
sa na prieskume poistného trhu 

- cestovné náklady súvisiace s prieskumom trhu 
5. náklady na tvorbu nových poistení 
- všetky náklady útvaru tvorby poistení 
-    mzdové náklady 
- N. na zdrav., nemocenské a dôchodkové poi. 
- materiálové náklady 
- úhrada faktúr za služby súvisiace s tvorbou 

nových poistení 
6. náklady na obchod 
6.1 všetky náklady obchodných útvarov pois�ovne 

najmä 
- mzdové náklady pracovníkov obchodných 

útvarov, odmeny dôverníkov za obchodnú 
produkciu 

- zdravotné, nemocenské a dôchodkové 
poistenie vychádzajúce z miezd pracovníkov 
obchodu 

- cestovné náklady obchodných útvarov 
- materiálové náklady obchodných útvarov 
- náklady na tla�ivá a formuláre 
- nájom priestorov pre kancelárie a agentúry, kde 

sa prevažne vykonáva obchodná �innos�
6.2 náklady pois�ovne na propagáciu 
6.3 náklady na tla� poistných zmlúv, poistných 

podmienok a dodatkov k ním a �alších tla�ív 

Znázornenie kvótového zaistenia
Provízia pri kvótovom zaistení je vyššia ako pri 
excedentnom zaistení a teda excedentné zaistenie 
je také 
Výhody kvótového zaistenia pre pois�ovate�a: 
1. obmedzenie maximálneho plnenia a tým aj 
maximálnej možnej straty na vlastný vrub 
2. jednoduché spracovanie ú�tovníctva a výkazov, 
dokladov potrebných ku kvótovému zaisteniu 
3. relatívne nízke náklady na vypracovanie tejto 
zaistnej zmluvy. 
Nevýhody kvótového zaistenia: 
1. nie je zabezpe�ená homogenita vlastného 
vrubu 
2. povinnos� pre pois�ovate�a odovzda� do 
zaistenia stanovenú kvótu bez oh�adu na jej 
rizikovos�
Pri excedentom zaistení je ve�mi dôležité sledova�
tzv. exponovanos� �o je podiel maximálnej poistnej 
sumy ku celkovému prijatému poistnému a �ím je 
tento podiel vyšší, tým je pre zais�ovate�a 
rizikovejšia excedentá zaistná zmluva. 

Excedentné zaistenie je pre pois�ovate�a 
výhodnejšie ako kvótové a to z toho dôvodu, že 
týmto zaistením dosahuje kvantitatívnu a 
kvalitatívnu homogenitu poistného kme�a. 
Nadmierky 
Suma škôd pod�a rizík 
Zaistenie ro�nej škodovej nadmieky – táto zaistná 
zmluva chráni zais�ovate�a pred dôsledkami 
nahromadenia ve�kého po�tu škôd za ur�ité �asové 
obdobie (1 rok). Zais�ovate� sa zaväzuje, že bude 
nies� ur�itý podiel na stratách, ktoré pois�ovate�ovi 
vzniknú pri zlom škodovom priebehu. 

Rezervy 
Poistné rezervy:
- dôležitý moment v pois�ovníctve je dosiahnutie 
záruk, že Sl. pois�ov�a bude schopná plni� všetky 
záväzky, ktoré na seba prevzala a to aj 
v budúcnosti, teda v �ase a v podmienkach, ktoré 
sú iné ako v �ase uzavretia poistnej zmluvy 
-  problém  sa stáva závažnejší najmä pri 
dlhodobých poisteniach, ktorých plnenie sa �asto odkladá 
o nieko�ko a niekedy až o desiatky rokov 
- osobitný význam má tvorba rezerv najmú v týchto 
prípadoch: 
l. jednorázové, sice o�akávané ale vyskytujúce sa 
sporadické škody s mimoriadne ve�kými dôsledkami 
2. rezervy pre tie udalosti, ktoré sa prejavujú hromadnými 
škodami postihujúcimi rozsiahlu územie a množstvo osôb, 
pri�om  jednotlivé škody môžu ma� malý rozsah, ale ich 
celkový objem je zna�ný 
ve�ký význam má tvorba rezerv – pri tých poistných 
udalostiach, kde sa bude poskytova� poistné plnenie dlhé 
obdobie formou renty st. dôchodku, alebo úpravou škody 
poškodenému   
    Pois�ovne využívajú na vytvorenie potrebného objemu 
pe�ažných  prostriedkov nieko�ko foriem : 
1. poistné rezervy 
2. vlastný kapitál, ktorý sa môže použi� len na krytie 
mimoriadnych výkyvov 
3. zaistenie 
  Teda dôležitou �innos�ou pois�ovne je vytvori� poistné 
rezervy pre krytie záväzkov vyplývajúcich z uzavretých 
poistných zmlúv.  Poistné rezervy predstavujú cudzí zdroj 
krytia záväzkov pois�ovne, ktorý by sa nemal použi� na iné 
ú�ely.  Pois�ovne môžu podnika� s poistnými rezervami 
v zhode so zákonom za ú�elom ich objektívneho 
zhodnotenia a aj z toho dôvodu, že dochádza k �asovému 
posunu medzi ich tvorbou a použitím. Poistné rezervy sa 
tvoria vo výške objektivizovanej kalkulovanej potreby pre 
krytie známych alebo pravdepodobne vzniknutých 
záväzkov. Východiskovým bodom pre ich stanovenie je 
jedna zo základných zásad ú�tovníctva smerujúca 
k pri�leneniu príjmov a výdajov k tomu obdobiu v ktorom 
vznikli. Teda výdaje, ktoré súvisia so sledovaným obdobím 
ale budú vynaložené až v �alšom období sa realizujú 
vytváraním rezerv. Objem všetkých druhov rezerv musí by�
taký, aby pois�ov�a mohla plni� všetky svoje záväzky 
v objeme i v �ase. Pod�a platného ú�tovníctva od l.l.93 sa 
vytvárajú tieto rezervy: 
1. rezerva na poistné budúcich období 
2. rezerva na životné poistenia 
3. rezerva na poistné plnenia 
4. rezerva na prémie a z�avy 
5. rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych výkyvov 
6. rezerva na krytie záväzkov v mene poistných  
7. ostatné technické  rezervy 

Z ú�tovného h�adiska predstavujú rezervy náklad 
pois�ovne. Vychádza sa z toho, že keby bola celá 
obchodná transakcia dovedená do konca po 
príslušnom ú�tovnom období, boli by sa vynaložili 
nielen náklady na správu a administratívu 
poistenia, ale i náklady na poistné plnenie. Teda 
zachytenie príjmu a výdavkov v tom období, 
ktorého sa týkajú musí realizova� i pois�ov�a. Pri 
poskytovaní poistných služieb sa vä�šinou 
nezhoduje ú�tovné obdobie s poistným obdobím. 
Rezervy na poistné budúcich období: 
           po�et dní poist. obd. 31. 12. 
PBO1 = _________________   x predpísané poistné  
           d�žka poistného obdobia               
                     : d�žka p. o.                                                  
poistné patriace na sledované ú�tovné obdobie: 
                     PP 
PP       =   _________   x n 
     SL             o 

PK    =      PP   -   PP 

 PP = predpísané poistné 
n =   po�et kal. dní, na ktoré sa v nasled. d�och 
poskytuje poist. ochrana 
o =   d�žka poist. obdobia v kal. d�och 
Pk  =  poistné na budúce ú�tovné obdobie 

Rezerva na poistné budúcich období = metódou: 
= Pro Rata  /poielové/ :  365 tinová metéda  - 
presne na de�                 24 tinová 
                                        12 tinová 
Rezerva na poistné plnenie: 
- podstatnú �as� rezerv tvorí rezerva na poistné 
plnenie, jej stanovenie je zložitejšie ako stanovenie 
predchádzajúcej rezervy – dátoch = táto rezerva 
má viacero variantov so známymi i neznámymi 
parametrami. Tvorba rezerv na poistné plnenia 
vychádza z toho, že všetky náklady vzniknuté 
v danom ú�tovnom období by mali by� aj 
zú�tované .  Do tohto  druhu patria náklady na 
poistné plnenia, ktoré môžu ma� charakter :  
- 1. vybavených ale nepoukázaných poistných 
plnení 
- 2. hlásených, ale nevybavených  
- 3. nehlásené poistné udalosti – tie ktoré 
v danom ú�tovnom období vznikli, ale neboli 
oznámené 
- pre stanovenie tejto rezervy sú potrebné 
nasledujúce informácie 
 po�et hlásených poistných udalostí 
1. výška vyplatených poistných plnení 
2. po�et vybavených ale nepoukáz. poi. plnení 
3. výška vybavených a nepoukázaných poi. plnení 
4. stav nevybavených poistných plnení 

5. priemerná hodnota poistného plnenia 
6. stav udalosti, kt. môžu by� hlásené v �.ú�t. obd. 
7. vývoj inflácie 
8. vývoj a pravdep. výskytu mimor. udalostí apod. 
Celková rezerva na poistnú udalos� sa stanovuje 
nasledovným spôsobom 
               RPU = RV  + RHN  + RVN 
RV – rezerva na vybavené ale nepoukázané PU 
RHN – rezerva na hlásené a nevybavené PU 
RVN – rezerva na nehlásené poistné udalosti, 
ktoré zrejme v danom období vznikli 
RPU – rezerva na poistné plnenie 
Rez. na vybavené ale nepoukázané poi. udalosti: 
Rv  =  
P=vypo�ítané poistné plnenie v i-tom škodovom 
odvetví 
i –té škodové odvetvie 
vypo�ítavame valorizované poistné plnenie v i-tom 
škdovom odvetví a v r-tom roku 
r – l 
i – té škodové odvetvie     - od i po k 
j – po�et poistných udalostí 
r -  n-tý rok výplaty poistného plnenia 
- index inflácie v r-tom roku 
Rezerva na poistné prímie a z�avy: 
- Z tejto rezervy sa pskytujú ur�ité �iastky ako 
ekonomická stimulácia poistnenému ak splní ur�ité 
vopred stanovené podmienky. 
Prémie a z�avy: pri havarijnom – BONUS za 
bezškodový priebeh, aj pri úrazovom poistení  a pri 
poistení podnikate�ských subjektov. 
Rez. na zisky z podnikania v prospech poistených 
- Slúži na krytie rozdielov medzi skuto�ne 
odarohovanými ziskami z prostriedkov technických 
rezerv a ziskov, ktoré by sa mali vyplati� poisteným 
na základe poistnej zmluvy. Táto výška sa 
stanovuje odborným odhadom na základe 
predchádzajúceho vývoja z investovania rezerv a 
dohodnutých záväzkov v poistných zmluvách. 
Rezerva na vyrovnanie mimoriadnych rizík: 
I. rezerva na výskyt hromadného po�tu poistných 
udalostí s ktorými sa v rezerve na poistné plnenie 
nepo�ítalo 
II. rezerva na výskyt škôd mimoriadneho rozsahu 
–tiež sa vypo�ítava na základe odborného odhadu 
a min. tri až  pä� rokov pred jej tvorbou. 
Spôsob umiestnenia technických rezerv: 
Prostriedky rezerv môže pois�ov�a umiestni�
v bankách, ktoré majú povolenie pôsobi� ako banky 
na území SR –tak, že hodnota vkladu do jednej 
banky neprekro�í  pätnás� percent základného 
imania banky a sú�asne nesmie by� vä�šia ako 
dvadsa�pä� percent  z rezervy pois�ovne.  
Z prostriedkov rezerv môže …………. 
l. štátne dlhopisy a štátne pokladni�né poukážky 
   vkladové listy a certifikáty a depozitné certifikáty 
   verejno-obchodovate�né dlhopisy vystavené 
obchodnými spolo�nos�ami 
   nehnute�nosti, najviac do výšky dvadsa�pä� %           
rezervy  
   hypotekárne záložné listy max. do výšky dvadsa�
%     rezervy 
   verejné obchodovate�né akcie a podielové listy 
prijaté na obchodovanie na burze cenných 
papierov – do výšky                
   pätnás�   %          rezervy 
   akcie vydané jedným emitentom možno nakúpi�
do výšky troch % prostriedkov   všetkých  rezerv 
Zásady uplat�ované pri umiestnení: 
- zásada bezpe�nosti – prostriedky rezerv uloži�
tak, aby poskytovali záruku spo�ahlivého uloženia 
- zásada rentability – s prostriedkami rezerv sa 
zaobchádza tak, aby zabezpe�ili výnos a rast 
týchto rezerv 
- zásada likvidity – �as� prostiredkov musí by�
uložená tak, aby bola pohotovo k dispozícii na 
plynulú úhradu poistných plnení 
- zásada primeraného rozloženia umiestnenia – 
prostriedky sú uložené tak, aby sa použili rázne 
spôsoby finan�ného umiestnenia 
- zásada rozptylu – v jednom subjekte bude 
uložená len ur�itá obmedzená �as� technických 
rezerv 
vyhláška MF SR �.                  , ktorou sa 
ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia 
prostriedkov rezerv pois�ovne.       
V sú�asnosti  tridsa� mld SK  
– všetky rezervy všetkých pois�ovní 
- z toho SR – 26 mld Sk, 63 %  poist. trhu  

Platobná schopnos� pois�ovne 
Platobná schopnos� rieši otázky plnenia záväzkov 
z h�adiska dlhodobého a Európska komisia 
stanovila na základe analýzy viacerých kritérií 
algoritmus výpo�tu platobnej schopnosti. 
Analýza kritérií: 
1, ve�kos� obchodu, predovšetkým odvetvie 
poistenia a geografické rozloženie 
2, ve�kos� pois�ovate�a (vlastný vrub) 
3, efektívnos� manažmentu 
4, riziko nelikvidovaných škôd, ktoré presahujú 
rezervy na to ur�ené 
5, možnos� kolapsu v investi�ných hodnotách 
6, škodlivos� miery rastu inflácie 
7, škodlivos� vo výkyvoch výmenného kurzu 
8, oce�ovanie aktív a pasív 
Platobná schopnos� predstavuje vytvorenie 
primerane ve�kých pe�ažných prostriedkov, pre 
také prípady, ke� pois�ov�a bude ma� z titulu 
poistenia také záväzky, že prijaté poistné a poistné 
rezervy jej nebudú posta�ova�. Ú�elom platobnej 
schopnosti je: 
1, posúdi�, �i je vo�ný kapitál dostato�ný na to, aby 
mohla pois�ov�a plni� aj budúce záväzky 
2, treba posúdi�, �i pois�ov�a neprevzala na seba 
neprimerane ve�ké záväzky 
3, �i je hospodárenie pois�ovne efektívne. 
Bežne sa používa zásada, že hranica platobnej 
schopnosti by nemala by� menšia ako 25 % príjmu 
poistného bez vonkajšieho zaistenia. 
Platobná schopnos� sa zis�uje vo vz�ahu ku 2 
parametrom: 

1, predpísanému poistnému – h�adisko 
predpísaného poistného sa berie do úvahy z toho 
dôvodu, že pri každej úrovni prijatého poistného 
možno o�akáva� aj tomu priamo úmerný objem 
záväzkov aj ke� škody ešte nevznikli. 
2, poistným plneniam – h�adisko vyplatených 
poistných plnení je reálnejšie pretože odzrkad�uje 
skuto�nú situáciu v škodovosti v jednotlivých 
poistných odvetviach. 
Hranicu platobnej schopnosti ur�uje disponibilný 
vo�ný kapitál �o je vlastne majetok pois�ovne 
o�istený o všetky záväzky a niektoré �alšie 
nehmotné elementy. 
Objem vo�ného kapitálu: 
- splatené základné imanie 
- 50 % nesplateného ZI 
- zákonom stanovený rezervný fond 
- vo�né rezervy 
- nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov 
- iné vlastné položky 
- niektoré schválené položky podhodnotenia aktív 
- niektoré schválené položky nadhodnotením 
pasív 
- 50 % dodato�ných príspevkov v prípade 
vzájomných poistení 
Nehmotné elementy 
1. výdaje na riadenie pois�ovne 
2. hodnota z prínosu poistného kme�a 
3. náklady na vytvorenie poistných produktov 
4. náklady na zvýšenie ZI 
5. náklady na nadobudnutie nehnute�nosti 
6. pasívne saldo 
7. neisté poh�adávky 
   
alší parameter: minimálna hranica platobnej 
schopnosti – predstavuje minimálnu hranicu 
vo�ného kapitálu, ktorý by pois�ov�a mala ma�
vzh�adom na objem prijatého poistného alebo 
vzh�adom na objem skuto�ne vyplatených 
poistných plnení. 
  Teda minimálna hranica platobnej schopnosti 
predstavuje tzv. fiktívnu hladinu, ktorá by mala 
každá pois�ov�a dosahova� na ú�elom plynulého 
plnenia svojich záväzkov. 
koefi. zaistenia =  poistné plnenia na vlastný vrub
                                          poistné plnenia 
k.zaist. = poi. plnenia – poi. plnenia od zais�ovate�a
                                         poistné plnenia 
minimálna hranica platobnej schopnosti vo vz�ahu 
Neživotné 
Koeficient zaistenia < 0,5 – ak je menší ako 0,5 tak 
sa prenásobuje koeficientom 0,5 
Koeficient zaistenia > 0,5 – berie sa reálny 
Životné  
Koeficient zaistenia = minimálne 0,86 
Minimálne hranica platobnej schopnosti 
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Zdravotné poistenie 
Zdravotné poistenie vychádza z toho, že zdravie je 
najvyššia hodnota �loveka. 
Cie�om v rámci zdravotného systému je:
1. zabezpe�enie primeranej dostupnosti 

zdravotníckej starostlivosti 
2. úhrada za poskytnutú zdravotnícku starostlivos�

by nemala za�ažova� pacienta, alebo len 
výnimo�ne a málo, pretože jeho nárok na 
zdravotnícke služby v žiadnom prípade nie je 
viazaný na  schopnos� zaplati� ich. 

3. zdravotnícke zariadenia nie sú odkázané na 
úhradu týchto služieb pacientovi, ale majú 
zaru�enú náhradu nákladov za poskytnuté 
služby 

4. hlavným zdrojom financovanie sú verejné 
finan�né inštitúcie, ktoré popri pacientoch a 
zdravotníkoch vstupujú do systému 
financovania ako tretí nezávislý subjekt, ktorého 
povinnos�ou je vyrovna� náklady zdravotníctva 
za služby, ktoré poskytlo pacientom. 

5. znižovanie nákladov na zdravotnícke služby, 
ktoré rastú náramne rýchlejšie ako rastie kvalita 
služieb v porovnaní na zdravotný stav 
populácie. 

História zdravotného poistenia
Prvými boli obchodné spolky – skupiny, ktoré 
zabezpe�ovali robotníkov v �ase ich neprítomnosti 
v práci. V roku 1891 bol prijatý zákon, ktorý 
ustanovil povinnos� poistenia remeselníkov, 
robotníkov a v roku 1899 bol prijatý zákon o 
nemocenskom a úrazovom poistení. Po vzniku SR 
v roku 1919 bol prijatý zákon o povinnom 
nemocenskom a úrazovom poistení všetkých osôb, 
ktorí vykonávali prácu alebo boli v u��ovskom 
pomere. Za�ali vznika� prvé pois�ovne. V roku 
1948 – národné poistenie, zákon �. 99 riešil celú 
sústavu – nemocenské a dôchodkové 
zabezpe�enie a zdravotné poistenie a v rámci neho 
bezplatné služby. Vzniká Národná pois�ov�a 
(pobo�ky v okresoch). 1951 – absolútna zmena, 
národné poistenie zaniklo a prešlo sa na 
financovanie cez štátny rozpo�et. Zdravotná 
starostlivos� sa poskytuje bezodkladne až do roku 
1990, ke� sa za�al nanovo budova� nový systém.  
Hlavné zásady pre budovanie zdravotného 
poistenia sú: 
1. štátna záruka 
2. postupnos� krokov 
3. demonopolizácia 
4. povinné poistenie 
5. solidarita  
6. pluralita a slobodná vo�ba 
7. slobodná vo�ba plati� viac a dosta� viac – 

pripoistenie 
8. dobrá zmluva 
9. platenie za výkon 
10. korektné konkuren�né prostredie 
11. nízke náklady na pois�ov�u 
12. legislatívne podmienky 
13. predpoklad privatizovate�nosti 
14. zabezpe�enie lie�ebnej a preventívnej 

starostlivosti 
15. osobná dôstojnos� pacienta a zdravotníkov 
Základné pojmy upravuje zákon �. 273/1994 Zb.: 
- financovanie zdravotného poistenia 
- zradenie všeobecného zdravotného poistenia 
Zákon �. 280/97 Zb. Zákon o Spolo�nej zdravotnej 
pois�ovni: združenie poistencov pois�ovní 
Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany a 
železni�nej. 
Na trhu existuje 6  zdravotných pois�ovní: 
Všeobecná zdravotná pois�ov�a, Apollo, Spolo�ná, 
Sidéria, Perspektíva, Vzájomná životná. 
Zdravotné poistenie je poistenie, na základe 
ktorého sa poskytuje zdravotná starostlivos� pri 
predchádzaní chorobe, v prípade choroby, pri 
predchádzaní úrazu a v prípade úrazu. 
Povinne zdravotne poistené sú osoby, ktoré majú 
na území SR trvalý pobyt. Povinne zdravotne 
poistené sú aj osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na 
území SR a sú: 
- osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo 

obdobnom pracovnom vz�ahu 
k zamestnávate�ovi, ktorý má sídlo na území 
SR. 

- osoby, ktoré vykonávajú na území SR 
samostatnú zárobkovú �innos�

- cudzí štátni príslušníci a osoby bez štátnej 
príslušnosti, ktoré majú priznané postavenie 
ute�enca 

Poistné sa platí percentuálnou sadzbou 
z vymeriavacieho základu dosiahnutého 
v rozhodujúcom období. Poistné je 13,7 % 
z ur�eného vymeriavacieho základu.  
Zamestnanec platí poistné v sume 3,7 % 
z vymeriavacieho základu.  
Zamestnávate� platí poistné v sume 10 % z úhrnu 
vymeriavacích základov svojich zamestnancov.  
Samostatne zárobkovo �inná osoba a 
spolupracujúca osoba platia poistné vo výške 13,7 
% z vymeriavacieho základu.  
Štát platí poistné za nezaopatrené deti, za osoby, 
ktoré poberajú dôchodky z dôchodkového 
zabezpe�enie SR, za osoby vedené v evidencii 
uchádza�ov o zamestnanie, za vojakov základnej 
vojenskej služby a osoby vykonávajúce civilnú 
službu, osoby vo výkone trestu  
apod. 13,7 % zo 73 % minimálnej mzdy 
dosiahnutej v roku 1997 (270 Sk). 
Fond zamestnanosti platí poistné za uchádza�ov o 
zamestnanie 13,7 % z minimálnej mzdy. 
Samoplatitelia – osoby dobrovo�ne nezamestnané, 
osoby momentálne žijúce mimo SR a sú poistené 
inde. 
Vznik zdravotného poistenia – vzniká narodením, 
ak ide o osobu s trvalým pobytom na území SR  Pri 
narodení die�a�a sú rodi�ia do 60 dní povinní 
vybra� si pois�ov�u a prihlási� die�a. Do 60 dní je 
poistencom pois�ovne matky.  
Zdravotné poistenie vzniká: 

- d�om nástupu do pracovného pomeru alebo 
obdobného pracovného vz�ahu 
k zamestnávate�ovi, ktorý má sídlo na území 
SR 

- d�om vzniku oprávnenia na vykonávanie 
samostatnej zárobkovej �innosti na území SR 

- d�om získania trvalého pobytu na území SR 
- d�om priznania postavenia ute�enca. 
Zánik zdravotného poistenia 
- úmrtím poistenca alebo jeho vyhlásením za 

m�tveho 
- d�om skon�enia pracovného pomeru alebo 

obdobného pracovného vz�ahu na území SR 
- d�om zániku oprávnenia na vykonávanie 

samostatnej zárobkovej �innosti na území SR 
- d�om skon�enia trvalého pobytu na území SR 
- d�om zániku postavenia ute�enca 
Práva poistenca- poistenec má právo: 
- na výber pois�ovne vykonávajúcej jeho 

zdravotné poistenie, toto právo môže uplatni�
jedenkrát za šes� mesiacov k prvému d�u 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca 

- na výber lekára alebo iného odborného 
pracovníka v zdravotníctve a zdravotníckeho 
zariadenia, ktorí sú v zmluvnom vz�ahu 
s príslušnou pois�ov�ou, toto právo môže 
uplatni� jedenkrát za šes� mesiacov 

- na úhradu nákladov spojených so zdravotnou 
starostlivos�ou, ktorá mu bola poskytnutá 
v zmluvnom zdravotníckom zariadení 

- na úhradu nákladov spojených s poskytnutím 
zdravotnej starostlivosti v naliehavých 
prípadoch, ak ide o život alebo stav ohrozujúci 
zdravie, v zdravotníckych zariadeniach, ktoré 
nie sú v zmluvnom vz�ahu s pois�ov�ou 

- na dopravu do najbližšieho zmluvného 
zdravotníckeho zariadenia 

- podie�a� sa na kontrole poskytnutej zdravotnej 
starostlivosti 

Povinnosti poistenca – poistenec je povinný 
- prihlási� sa na vykonávanie zdravotného 

poistenia do pois�ovne, ktorú si vybral 
- plni� v ustanovených lehotách oznamovaciu 

povinnos� v príslušnej pois�ovni 
- oznámi� príslušnej pois�ovni najneskôr do 8 dní 

zmenu mena, priezviska a miesta trvalého 
pobytu 

- nahlási� všetky zmeny rozhodujúce pre vznik a 
zánik poistenia  

- do 60 dní narodenie die�a�a 
- do 8 dní úmrtie 
- zamestnávate� by mal prihlási� poistencov do 8 

dní 
Povinnosti platite�a poistného – platite� poistného je 

povinný: 
- prihlási� sa do registra platite�ov poistného na 

tla�ive ur�enom pois�ov�ou do 8 dní odo d�a 
vzniku povinnosti odvádza� poistné 

- odhlási� sa z registra platite�ov poistného na 
tla�ive ur�enom pois�ov�ou do 8 dní po zániku 
povinnosti plati� poistné 

- plati� poistné 
- hlási� do 8 dní každú zmenu svojho názvu, 

sídla, identifika�ného �ísla organizácie…
- hlási� prijmi 
- predloži� na kontrolu ú�tovné a štatistické 

doklady súvisiace s platením poistného 
Po prihlásení sa do pois�ovne dostane poistenec 
preukaz, s ktorým je povinný sa preukáza� u 
lekára. Zdravotná starostlivos� je vymedzená 
Zákonom o lie�ebnom poriadku, ktorý obsahuje 
prílohy. 
Zdravotná pois�ov�a je verejno-právna inštitúcia, 
ktorá zabezpe�uje vykonávanie zdravotného 
poistenia Zdravotné pois�ovne majú pri vykonávaní 
zdravotného poistenia rovnocenné postavenie. 
Úlohy zdravotnej pois�ovne: 
- vykonáva zdravotné poistenie, 

prihlášky/odhlášky, kontrola 
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
- úhrady 
- vymáhanie poistného, poplatkov, pokút 
- uzatváranie zmlúv 
- poradenská �innos�
- úhrada nákladov vo�i 3 osobám v dôsledku ich 

protiprávneho konania. 
�innos� zdravotnej pois�ovne je zabezpe�ovaná 
výkonnými orgánmi a to pobo�kami, expozitúrami a 
riadite�stvom pois�ovne. 
Samosprávne orgány: správna rada a dozorná 
rada. Na �ele je riadite�, ktorý je volený na 4 roky. 
Je štatutárny zástupca, ktorý zastupuje pois�ov�u, 
riadi a zodpovedá za chod pois�ovne, realizuje 
rozhodnutia samosprávnych orgánov, menuje a 
odvoláva. Riadenie sa realizuje cez pobo�ky. Na jej 
�ele je riadite�. 
Správna a dozorná rada – vymedzuje základné 
kritéria pre riadenie pois�ovne, ur�uje stratégiu, 
schva�uje rozpo�et pois�ovne, rozpo�tový plán, 
hospodárstvo pois�ovne. Samosprávne orgány sú 
volené zo zástupcov poistencov, zástupcov 
zamestnávate�ov a zástupcov štátu.   
Hospodárenie a financovanie pois�ovne –
pois�ov�a hospodári s poistným, s finan�nými 
prostriedkami, s vlastným majetkom, ktorý 
nadobudla svojou �innos�ou, a spravuje majetok 
štátu pod�a osobitného predpisu. Majetok 
pois�ovne tvoria hnute�né veci, nehnute�né veci a 
poh�adávky nadobudnuté pri vzniku pois�ovne a 
po�as jej �innosti . 
Príjmy pois�ovne sú: 
- vybrané poistné 
- príspevky zo štátneho rozpo�tu na úhradu 

nákladov za zdravotnú starostlivos� poskytnutú 
vo výnimo�ných prípadoch bezdomovcom  

- úroky z bankových ú�tov 
- vybrané prirážky k poistnému, poplatky 

z omeškania, pokuty 
- výnosy z majetku a cenných papierov  
- dary a ostatné príjmy 
- ú�elový vklad a úroky z ú�elového vkladu 

Pois�ov�a zostavuje poistný rozpo�et v �lenení 
- základný fond, ktorým sa uhrádzajú všetky 

náklady na  splácanie úverov a s nimi súvisiace 
finan�né plnenia vyplývajúce z úverových 
zmlúv, ak tieto úvery boli použité na úhradu 
zdravotnej starostlivosti. 

- rezervný fond z neho sa uhrádzajú mimoriadne 
výdavky na zdravotnú starostlivos�, ktoré 
nepredpokladal poistný rozpo�et, výdavky na 
zdravotnú starostlivos� presahujúcu ráme 
ustanovený osobitným predpisom a na úhradu 
poplatkov za vedenie ú�tu. 

- správny fond používa sa na krytie nákladov 
súvisiacich so správou a �innos�ou pois�ovne a 
jej orgánov . Tvorí sa 5% z vybraného 
poistného od platite�ov poistného. 

- ú�elový fond sa používa na úhradu zvýšených 
výdavkov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti 

Pe�ažné prostriedky pois�ovne musia by� uložené 
v pe�ažných ústavoch, v ktorých má štát 
rozhodujúci podiel a ktoré majú sídlo v SR. 
Zdravotná pois�ov�a využíva informa�ný systém. 
Informa�ný systém je vlastníctvom pois�ovne a 
všetky informácie, ktoré získala po�as svojej 
�innosti sú chránené služobným tajomstvom. Môžu 
sa zverej�ova� len so súhlasom samosprávnych 
orgánov. Informácie o zdravotnom stave nie je 
možné poskytova�, len v prípade sociálneho 
poistenia – dávky, trestné konanie. 
Združenie zdravotnej pois�ovne – dobrovo�né 
Cie�: 
- pomoc pri 
- jednotnos� v postupoch pois�ovní 
- efektívne využívanie prostriedkov z poistenia 
- tvorba štátnej politiky v oblasti zdravotníctva 
- spôsob financovania zdravotníctva 
Sú�asný stav – dlhy, nesprávna štátna politika, 
kroky, ktoré viedli k postupnej zad�ženosti, 
legislatíva. Pripravuje sa zmena lie�ebného 
poriadku. 


