
Ekonomika podniku – okruh č. 12 
POISŤOVNÍCTVO AKO ŠPECIFICKÉ ODVETVIE NH – dosť zvláštna otázka, nevedel 
som k tomu nájsť info na prednáškach tak si to prípadne doplňte z knihy, ak ju náhodou máte 
☺ 
 
Poistný trh je špecifickým druhom finančného trhu, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po 
špecifickom druhu tovaru – poistná ochrana. Cenou je poistné. Charakteristickým znakom je 
podmienená návratnosť – musí byť splnená určitá podmienka – nastatie poistnej udalosti, 
a neekvivalentnosť – výška vyplatenej sumy v prípade vzniku poistnej udalosti nezodpovedá 
tomu, čo poistený subjekt zaplatil vo forme poistného.  
Agregátnym ukazovateľom stav poisťovníctva v krajine je poistenosť. 
   
  prijaté poistné (predpísané poistné) 
poistenosť = –––––––––––––––––––––––––––––– 
    HNP 
 
U nás predstavuje poistenosť 3 %, priemer EÚ je 7,5 %. Na poisťovníctvo vplýva 
makroprostredie cez HNP, infláciu, nezamestnanosť, čo sa prejavuje stratou dôvery 
k poisťovniam. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Funkcie poistenia1 
1.  základná 
1.1 kompenzačná - úhrada mimoriadnych potrieb vyvolaných poistnými udalosťami. 
1.2 preventívna - je zamerané na zníženie pravdepodobnosti vzniku škôd a redukovanie už 
vzniknutých 
1.3 alokačná - poisťovňa poskytne dočasne voľné peňažné prostriedky na financovanie 

národného hospodárstva. 
1.4 stabilizačná - poisťovňa podporuje poistený subjekt prostredníctvom rôznych zliav 
2.  výchovná 
3.  kontrolná 
4.  stimulačná  
5.  sociálna 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Subjekty poistného trhu 
Na slovenskom poistnom trhu pôsobí 28 komerčných poisťovní, Slovenská asociácia 
poisťovní SAP, SAMP, Kancelária poisťovateľov – združuje tie poisťovne, ktoré dostali 
licencie na spravovanie alebo prevádzkovanie povinného zmluvného poistenia (8 poisťovní).   
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poistná zmluva – písomná dohoda medzi poistníkom a poisťovateľom, ktorou sa obe strany 
zaväzujú plniť podmienky poistenia. Je to právny dokument, ktorý potvrdzuje, že tento vzťah 
vznikol dobrovoľne z vôle oboch strán. Musí obsahovať všeobecné poistné podmienky a 
podmienky na realizáciu konkrétneho poisteného rizika. 
 
Klasifikácia poistných zmlúv: 

a) podľa spôsobu vzniku - zákonné 
 - zmluvné - dobrovoľné 
         - povinné 

      b) podľa predmetu poistenia - osôb 

                                                 
1 podľa prednášok na PC 



                             - majetku 
                   - záujmov 
      c) podľa spôsobu tvorby technických rezerv - rizikové – majetok. zodpovednosť, úraz 
            - rezervotvorné – v životnom poistení 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Poistný vzťah – vzájomný vzťah dvoch partnerov – poistníka a poisťovateľa, ktorým sa 
môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporované právnymi predpismi 
a ekonomickými závislosťami. 
Účastníkmi poistného vzťahu sú: 

1. poistený = poistenec – v prospech koho poisťovňa plní 
2. poistník – ten kto platí poistné 
3. oprávnená osoba – ktorej vznikne nárok na poistné plnenie ak sa poistený nedožije 

konca poistnej doby 
4. poisťovňa 

Práva a povinnosti jednotlivých zúčastnených strán sú obsahom poistnej zmluvy resp. 
všeobecných poistných podmienok a môžu sa teda líšiť v závislosti od typu poistného 
produktu. Vo všeobecnosti je ale povinnosťou poisťovne, pri nastatí poistnej udalosti, 
poskytnúť poistné plnenie v stanovenej výške. Povinnosťou poisteného resp. poistníka je 
platiť poistné v stanovenej výške a stanovenom čase. (pozn. autora – toto je len môj názor, 
konkrétne som to nikde v prednáške nenašiel) 
 


