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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

Členovia klubu FG na stretnutí diskutovali o tom, ako vhodne vyselektovať  pre žiakov informácie 

v oblasti poistenia, ktoré sa týka  podnikov, domácností a iných subjektov. Tiež riešili spôsob 

prezentácie jednotlivých druhov poistenia. 

Následne klub FG  riešil zapojenosť žiakov do Ekonomickej olympiády.  

 

Kľúčové slová: 

poistenie, poistné vzťahy, subjekty poistenia, poistná zmluva,  druhy poistenia, zvláštne typy 

poistenia, Ekonomická olympiáda 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body: 

             1. Poistenie, poistné vzťahy, poistná zmluva, subjekty poistenia - klasifikácia 

             2. Druhy poistenia 

             3. Zvláštne typy poistenie 

4. Ekonomická olympiáda 

 

 

Téma stretnutia: Poistenie 

 

1.  

Členovia klubu, všetko učitelia ekonomických predmetov, sa zhodli na tom,  že ako  prvé pre žiakov je 

potrebné  položiť otázku:  „Čo rozumiete pod pojmom poistenie, poistné vzťahy  a ako sa poistenie 

dotýka podnikov a  domácnosti“? Toto je téma, ktorú vyučujúci riešia na ekonomike, bankovníctve, 

sčasti na účtovníctve  a hlavne v cvičných firmách v oboch odboroch.       

Poistenie alebo asekurácia je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú 

vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. 

Poistný vzťah predstavuje formu spoločenského spojenia hospodárskych subjektov alebo osôb 

a poistiteľov, ktorého charakter je predovšetkým ekonomický. Poistný vzťah je obojstranným 

vzťahom, ktorého cieľom je ochrana a zabezpečenie hospodárstva, záujmov a zdravia podnikateľov, 

jednotlivcov, firiem, podnikov a ďalších organizácií. 

Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy alebo na základe zákona. Poistná zmluva sa uzatvára 

medzi poistiteľom a poistníkom, resp. poisteným. Poistiteľom môže byť fyzická alebo právnická 

osoba, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť. Poistiteľ musí hospodáriť tak, aby bol schopný neustále a 

trvale plniť svoje záväzky. Ten kto uzatvára s poistiteľom poistnú zmluvu je poistník. Jeho 

povinnosťou je platiť poistné. Ten, na ktorého riziká sa poistenie zjednáva, je poistený a má právo na 

poistné plnenie od poisťovne v prípade vzniku poistnej udalosti. Väčšinou platí, že ten kto uzatvára 

poistnú zmluvu s poisťovňou, je zároveň aj poisteným. 

V poistení vystupujú okrem poistiteľa a poistníka aj ďalšie subjekty. V poistení zodpovednosti za 

škodu vystupuje poškodený, ktorému poisťovňa poskytne poistné plnenie za poisteného, ktorý je za 

škodu spôsobenú poškodenému zodpovedný. V životnom poistení určí poistník osobu, ktorej sa 

vyplatí poistné plnenie v prípade smrti poisteného. Oprávnenou osobou je osoba, ktorej v dôsledku 

poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie. 

Na základe poistných vzťahov dochádza k vytváraniu a rozdeľovaniu poistných rezerv. Poistné 

rezervy sa tvoria z poistného a sú nevyhnutným predpokladom k realizácii poistného vzťahu a výplate 

poistného plnenia pri vzniku poistnej udalosti. 

Fungovanie poistenia  sa líši od ostatných ekonomicko–peňažných vzťahov. 

 

2.  

V druhom bode sa členovia zaoberali druhmi poistenia. Poistenie môžeme klasifikovať z rôznych 

hľadísk. Najčastejšie ide o 

Základné poistenie: 

 /individuálne poistenie/súkromné poistenie - nie je kontrolované štátom, je komerčné, 

(spravidla) dobrovoľné 

 sociálne poistenie v širšom zmysle - je kontrolované štátom, kryje sociálne riziká, je 
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(spravidla) povinné; na Slovensku sa delí takto: 

o sociálne poistenie v užšom zmysle  ide o: 

dôchodkové poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie,                    

nemocenské poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, platenie poistného 

do rezervného fondu solidarity 

o verejné zdravotné poistenie 

 

Delenie 2: 

 dobrovoľné poistenie/dobrovoľné zmluvné poistenie - poistenie uzavreté dobrovoľne 

 povinné poistenie - poistenie, ktoré je povinné zo zákona: 

o povinné zmluvné poistenie - poistenie, ktoré je povinné zo zákona a vzniká uzavretím 

poistnej zmluvy; napr. povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla 

o zákonné poistenie - poistenie, ktoré je povinné zo zákona, ale bez uzatvorenia poistnej 

zmluvy; sem patrí na Slovensku v súčasnosti len povinné sociálne poistenie [v užšom zmysle, 

t.j. povinné dôchodkové, povinné nemocenské, ... poistenie] a verejné zdravotné poistenie; do 

roku 2001 sem patrilo aj napríklad zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla 

 

Delenie 3: 

 poistenie osôb/osobné poistenie - poistenie fyzickej osoby pre prípad jej telesného poškodenia, 

smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti 

 majetkové poistenie A 

o poistenie majetku A/majetkové poistenie B - poistenie majetku pre prípad jeho 

poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú (zahŕňa o. 

i. vecné poistenie, t. j. poistenie majetku B/majetkové poistenie C) 

o poistenie zodpovednosti za škodu - poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú na 

živote a zdraví alebo na veci, prípadne zodpovednosti za inú majetkovú škodu 

(A, B, C označuje rôzne významy toho istého názvu.) 

 

Delenie 4: 

 životné poistenie (patrí pod poistenie osôb) - kryje riziko úmrtia a riziko dožitia 

 neživotné poistenie - kryje ostatné riziká: 

o poistenie majetku A 

o poistenie zodpovednosti za škodu 

o iné (patriace spravidla pod poistenie osôb) 

 

Delenie 5: 

 výnosové poistenie/investičné poistenie - účelom je pri poistnej udalosti získať výnos ako 

dohodnutú finančnú čiastku, pričom jej výška nie je závislá od vzniku alebo rozsahu škody 

 poistenie škody - účelom je je získať náhradu škody vzniknutej poistnou udalosťou 
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Delenie 6: 

 krátkodobé poistenie - trvá maximálne 1 rok 

 dlhodobé poistenie - trvá vyše roka 

o na dobu určitú 

o na dobu neurčitú (trvalé poistenie) 

 

Delenie 7: 

 jednoduché poistenie - pre jedno riziko 

 združené poistenie - pre niekoľko rôznych rizík 

 skupinové poistenie - pre skupinu subjektov alebo predmetov 

 

Pre lepšiu orientáciu žiakov sa vyučujúci EKO, BAN, ÚCT a CCF rozhodli využívať online 

prezentácie. 

 

 

3. 

 

Medzi zvláštne typy poistenia patrí: 

a) Zdravotné poistenie, ktoré  sprostredkúvajú zdravotné poisťovne. Tieto  kontroluje kontrolný úrad, 

a to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  

Zdravotné poisťovne, vykonávajúce svoju činnosť na území Slovenskej republiky, sú to: 

Dôvera zdravotná poisťovňa 

Union zdravotná poisťovňa 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 

b) Sociálne poistenie 

Sociálne poistenie (vrátane dôchodkového poistenie, čiže I. piliera dôchodkového systému) 

legislatívne ošetruje Zákon o sociálnom poistení. Inštitúcia, ktorá vykonáva a sprostredkúva sociálne 

poistenie, je Sociálna poisťovňa. 

 

c) Starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie 

Legislatívne tieto poistenia ošetrujú dva zákony, a to Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a 

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Dôchodkové poistenie vykonávajú dôchodkové 

správcovské spoločnosti (DSS; II. pilier dôchodkového systému) a doplnkové dôchodkové spoločnosti 

(sú to zahraničné penzijné fondy, DDS; III. pilier dôchodkového systému). Medzi dôchodkové 

správcovské spoločnosti (DSS), ktoré majú oprávnenie vykonávať svoju činnosť na území Slovenska, 

patria: 
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 AEGON DSS, a.s. 

 Allianz Slovenská DSS, a. s. 

 AXA DSS, a. s. 

 ČSOB DSS, a .s. 

 ING DSS, a. s. 

 VÚB - Generali DSS, a. s. 

Všetky tieto spoločnosti sú členmi Asociácie dôchodkových správcovských spoločnosti, ktorá ich 

zastupuje vo vzťahu k štátu a zahraničným organizáciam. 

 

Žiaci  pod vedením učiteľov  na hodinách  EKO, EKC, BAN a  CCF vyhotovujú  výkazy, tlačivá 

v ktorých porovnávajú jednotlivé  poisťovne. 

 

4. Do Ekonomickej olympiády sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka. Išlo o online preskúšanie z rôznych 

oblastí a praktického vyučovania. Žiaci tu riešili aj praktické príklady z oblasti poisťovníctva. 

Do celoslovenského kola olympiády postúpili dvaja žiaci 4. ročníka – Šinková, Murgoš, ktoré sa bude 

konať v apríli 2020. 

 

Učitelia ekonomických predmetov riešia uvedenú problematiku  prostredníctvom rôznych názorných 

ukážok, prezentácií, webinárov, odborných workshopov, exkurziami a individuálnou prípravou -

prostredníctvom krúžkov. 

 

Všetci členovia KFG chcú, aby sa žiaci naučili riešiť praktické úlohy zo života (zatiaľ len online) 

a využili ich aspoň  vo fiktívnych cvičných firmách, prípadne aj vo vlastných domácnostiach. 

13. Závery a odporúčania: 
 

Klub FG sa rozhodol, že v rámci rozvoja finančnej gramotnosti bude od žiakov očakávať: 

- schopnosť orientovať sa  v odborných textoch (zákony, zákonníky, zmluvy,...); 

- v predložených textoch, úlohách, zadaniach, tlačivách vyhľadať informácie potrebné ku  

   každodennému životu  a pre prax; 

- zrealizovať besedy, workshopy orientované na problematiku poisťovníctva. 

 

Hlavným odporúčaním členov klubu je aplikovať príklady na rodinu, domácnosť, firmy (v ktorých 

vykonávajú žiaci odbornú prax), ako aj v ich fiktívnych cvičných firmách. 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Lenka Moravíková Fiačanová 
15. Dátum 25. 01. 2022 
16. Podpis 

 

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Martina Šeďová 
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19. Podpis 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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