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ABSTRAKT  

MEHEŚ, Marek: Poistenie ako faktor trvalo udržateľného rozvoja podnikov nábytkárskej 

výroby v SR. – Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so 

sídlom v Košiciach, Katedra ekonómie. – Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Eva Kafková, 

PhD. – Bratislava: PHF EU, 2010, 168 s. 

Cieľom dizertačnej práce bolo na základe vlastného výskumu popísať faktory 

ovplyvňujúce ponuku a dopyt po poistnej ochrane, charakterizovať súčasný stav v ponuke 

poistných produktov kryjúcich riziká podnikateľských subjektov na Slovensku, ako aj 

zhodnotiť súčasný stav v dopyte po poistnej ochrane podnikateľských subjektov 

nábytkárskej výroby v SR a poskytnúť návrh primeranej poistnej ochrany podnikateľských 

subjektov v závislosti od ich veľkosti. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Obsahuje 10 

grafov, 27 tabuliek, 19 obrázkov a 3 prílohy. Prvá kapitola je venovaná opisu súčasného 

stavu riešenia problematiky doma a v zahraničí. V tejto časti práce charakterizujeme 

predovšetkým pojmy riziko, manažment rizika a poistenie ako jeho tradičný nástroj. 

V ďalšej časti sú popísané stanovené ciele, metódy použité v procese spracovania 

dizertačnej práce, postup jej spracovania, ako aj stanovené hypotézy. Vo výsledkoch práce 

uvádzame popis faktorov, ktoré vplývajú na ponuku a dopyt po poistnej ochrane a 

charakteristiku možností poistenia podnikateľských subjektov na území SR ako aj 

vo vybraných krajinách EÚ – Rakúsko a Veľká Británia. V tretej časti výsledkov práce 

sumarizujeme výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného na vzorke 24 podnikov 

výroby nábytku v SR. V piatej kapitole, v diskusii, sumarizujeme výsledky vlastného 

výskumu a uvádzame teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce. 

 

Kľúčové slová: riziko, manažment rizika, poistenie, poistenie podnikateľských subjektov. 



 
 

ABSTRACT 

MEHEŚ, Marek: Insurance as a factor of sustainable development of furniture producers in 

Slovak Republic. – University of Economics in Bratislava. The Faculty of Business 

Economics with seat in Košice, Department of Economics. – Dissertation thesis 

supervisor: doc. Ing. Eva Kafková, PhD. – Bratislava: PHF EU, 2010, 168 p. 

Principal aim of the dissertation thesis was on the bases of own research describe the 

factors influencing the supply and demand for insurance, characterize the present state of 

insurance products supply for entrepreneurial entities in Slovak Republic, as well as 

evaluate the present state of insurance demand of furniture producers in Slovak Republic 

and present a suggestion of appropriate insurance cover for companies in dependence on 

their size. The dissertation thesis is divided in five chapters and contains 10 graphs, 27 

figures, 19 pictures and 3 appendices. First chapter is dealing with basic terms related to 

the dissertation thesis research subject – risk, risk management and insurance as a standard 

risk management tool. In the next part the objectives, methodology and hypotheses are 

presented. The fourth chapter contains the results of own research. In the first part of the 

results are presented and described the factors influencing the supply and demand for 

insurance. In the second part of the results is characterised the insurance products supply 

for entrepreneurial entities in Slovak Republic and compared to insurance products supply 

for entrepreneurial entities in Austria and United Kingdom. In the third part of the results 

are presented the findings of realized questionnaire survey, which focused on the corporate 

demand for insurance of furniture producers in Slovak Republic. In the fifth chapter, in 

discussion, are summarized main findings of our research and are presented theoretical and 

practical contributions of dissertation thesis. 

Key words: risk, risk management, insurance, business insurance. 
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ÚVOD 

 

Ľudská spoločnosť je aj napriek svojmu pokroku a vyspelosti ovplyvňovaná 

pôsobením náhodných síl a nepredvídanými udalosťami, zdrojom ktorých sú jednak 

prírodné javy (živelné udalosti, prírodné katastrofy, ktorých negatívnych dopadov sme boli 

svedkami pri povodniach v máji a júni 2010), jednak činnosť samotnej ľudskej spoločnosti 

(havárie, choroby, krádeže, úrazy), ako aj mnoho ďalších faktorov. Význam riadenia rizík 

preto aj v slovenských ekonomických podmienkach narastá. Priestor, v ktorom 

podnikateľské subjekty vykonávajú svoju činnosť nie je izolovaný a odolnosť podnikov 

voči neočakávaným udalostiam postupne klesá. Je preto logické, že je nutné vedieť 

určitým spôsobom predpovedať a následne efektívne reagovať na situácie, ktoré môžu 

nastať a môžu ohroziť každý subjekt pôsobiaci v tomto priestore. 

V rámci aktívneho a zodpovedného prístupu k vlastnému podnikaniu je dôležité 

myslieť dopredu a zabezpečiť sa pred možnými škodami, ktoré by mohli ohroziť 

podnikateľskú činnosť. Historicky overeným a v trhovom prostredí osvedčeným nástrojom 

znižovania negatívnych dôsledkov náhodnosti je poistenie, ktoré ponúka ochranu 

jednotlivcom, podnikateľským subjektom, neziskovým organizáciám a iným subjektom 

pre prípad nepredvídaných, negatívnych udalostí.  

Poistenie predstavuje nástroj, ktorý zabezpečuje podnikateľské subjekty pred 

negatívnymi finančnými dôsledkami podstupovania rizika a významne znižuje neznalosť 

subjektu súvisiacu s realizáciou náhodnosti. Podnikateľský subjekt premieňa možnosť 

vzniku i katastrofickej škody s vopred nekalkulovanými finančnými dôsledkami na 

pomerne malý, vopred známy náklad – poistné. Za tento poplatok na seba poisťovateľ 

preberá záväzok, že poistenému poskytne poistné plnenie za škodu v zmysle dohodnutých 

poistných podmienok. Je si však nutné uvedomiť, že poistenie nemôže vecne zabrániť 

negatívnej realizácii náhodnosti, môže „len“ riešiť jej finančné dôsledky, i keď 

pochopiteľne prevencia náhodných škôd je neoddeliteľnou súčasťou poistnej politiky 

každej komerčnej poisťovne. Primárnym cieľom poistenia je v prípade realizácie 

náhodného nebezpečenstva zabezpečiť finančnú stabilitu a finančnú kontinuitu 

ekonomického subjektu, čo je z hľadiska bezporuchového chodu ekonomickej reprodukcie 

veľmi významný faktor.    

 Pre podnikateľské subjekty je teda poistenie významné, až ekonomický nutné. 

Podceňovanie poistenia by mohlo spôsobiť rozsiahle škody, ktoré by mohli zapríčiniť 
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výrazné obmedzenie podnikateľskej činnosti, v krajnom prípade až zánik podniku. 

Naopak, využitie vhodných poistných produktov pomôže optimalizovať náklady na škody 

vzniknuté vplyvom realizácie rizika a tak vplývať i na konkurencieschopnosť podniku. 

V názve dizertačnej práce sme použili spojenie „trvalo udržateľný rozvoj“. Je  

potrebné v úvode poznamenať, že zámerom dizertačnej práce nie je hodnotiť, poprípade 

kvantifikovať prínos poistenia v rámci európskej a globálnej podpory koncepcie trvalo 

udržateľného rozvoja. Namiesto toho v práci poukážeme na to, že poistenie svojím 

charakterom a konštrukciou do tejto politiky patrí. Politika trvalo udržateľného rozvoja je 

založená na 16 princípoch, pričom šiestym je princíp preventívnej opatrnosti 

a predvídavosti. Podnikateľské subjekty poistením chránia hodnoty, ktorých možné škody 

v budúcnosti predvídajú už v súčasnosti, pričom, uzatvorenie poistnej zmluvy poisťovne 

podmieňujú aplikovaním rôznych foriem preventívnych opatrení.  

V predkladanej dizertačnej práci sa venujeme problematike poistenia 

podnikateľských subjektov v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom dizertačnej práce 

je na základe vlastného výskumu popísať faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt po poistnej 

ochrane, charakterizovať súčasný stav v ponuke poistných produktov kryjúcich riziká 

podnikateľských subjektov na Slovensku, ako aj zhodnotiť súčasný stav v dopyte po 

poistnej ochrane podnikateľských subjektov nábytkárskej výroby v SR a poskytnúť návrh 

primeranej poistnej ochrany podnikateľských subjektov v závislosti od ich veľkosti.  

Dizertačná práca je z formálneho hľadiska rozdelená do piatich kapitol. Obsahom 

prvej kapitoly je teoretické spracovanie predmetnej oblasti – ide predovšetkým o pojmy 

riziko, manažment rizika a poistenie. Druhá kapitola je venovaná charakteristike hlavného 

cieľa a cieľov čiastkových. V tretej kapitole sú prezentované použité metódy, metodický 

postup spracovania dizertačnej práce, ako aj stanovené hypotézy. Štvrtá kapitola obsahuje 

výsledky práce. V jej úvode sú uvedené faktory, ktoré ovplyvňujú dopyt a ponuku po 

poistnej ochrane, ďalej je charakterizovaná ponuka poistných produktov pre podnikateľské 

subjekty na území SR, ktorá je porovnaná s ponukou vo vybraných krajinách EÚ – 

Rakúsko a Veľká Británia. V závere kapitoly prezentujeme výsledky realizovaného 

dotazníkového prieskumu v podmienkach podnikov nábytkárskej výroby SR. V záverečnej 

kapitole práce, v diskusii, sumarizujeme zistené poznatky, konfrontujeme ich s názormi 

domácich a zahraničných autorov venujúcich sa predmetnej oblasti a uvádzame teoretické 

a praktické prínosy dizertačnej práce.            
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY DOMA  

A V ZAHRANI ČÍ 

 

Predpokladom pochopenia a spracovania akejkoľvek problematiky je 

charakteristika a definovanie základných pojmov predmetnej oblasti s využitím dostupnej 

literatúry tak domácich, ako aj zahraničných autorov. Predkladanú kapitolu možno rozdeliť 

na tri hlavné časti, v závislosti od charakterizovaného pojmu. Prvým termínom, ktorému sa 

v nasledujúcom texte bližšie venujeme je riziko. Kategórie riziko a poistenie spolu veľmi 

úzko súvisia, pretože poistenie predstavuje jednu z foriem ochrany ľudskej spoločnosti 

pred dôsledkami náhodných udalostí, ktoré môžu mať za následok straty na životoch, 

zdraví ľudí a na vytvorených materiálnych hodnotách. Poistenie je spojené s transferom 

rizika na poisťovateľa, ktorý pri jeho preberaní musí skúmať povahu a zákonitosti, ktorým 

dané riziko podlieha. Druhým charakterizovaným pojmom je manažment rizika, pretože 

ide o kategóriu, ktorá umožňuje v trhovej ekonomike zahrnúť prejavy rizika, vyplývajúce 

z nejednoznačnosti priebehu reálnych ekonomických procesov, do rozhodovania 

o hospodárskych záležitostiach. V rámci podkapitoly venovanej tomuto pojmu uvedieme 

vybrané definície manažmentu rizika, charakterizujeme jeho proces a nástroje, pričom 

poukážeme na to, že poistenie predstavuje štandardný nástroj manažmentu rizika 

v podniku. V poslednej časti tejto kapitoly sa budeme venovať hlavným prístupom k 

vymedzeniu poistenia a jeho klasifikácii.    

 

1.1 Riziko v podnikateľskom rozhodovaní 

 

Neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania je riziko. Neistota a z nej 

vyplývajúce riziko sa stáva v súčasnosti, v ktorej dochádza ku všeobecnej strate istôt, 

významným aspektom rozhodovacích procesov všetkých subjektov pôsobiacich na trhu, 

podnikateľských nevynímajúc. Reakcia na túto skutočnosť môže byť dvojaká. Na jednej 

strane pasívne poukazovať na neurčitosť a nejednoznačnosť budúceho vývoja, na strane 

druhej aktívne sa prispôsobiť rýchlo sa meniacej realite a pokúsiť sa ju zahrnúť do procesu 

plánovania.  
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1.1.1 Vymedzenie pojmov neistota a riziko  

 

Všetky deje, procesy a konkrétne činnosti, ktoré sú účelovo zameranými aktivitami 

človeka, neprebiehajú v prevažnej väčšine tak, ako si ich naplánujeme. V podmienkach 

istoty prebieha len zanedbateľné množstvo ľudských aktivít, ktoré majú deterministický 

charakter. Istý výsledok (istotu) je možné očakávať len v niektorých fyzikálnych a 

chemických procesoch pri dodržaní rovnakých vnútorných, ale aj vonkajších podmienok 

počas prebiehajúcich dejov. Istota je dodržanie plánovaných ukazovateľov prebiehajúcich 

činností bez akýchkoľvek odchýlok a jednoznačnosť všetkých skutočností. 

V ľudskej činnosti sú dominantné procesy, pre ktoré je charakteristická neistota, čo 

je podmienené stochastickou podstatou procesov. Autori A. J. Merrett a A. Sykes1 definujú 

neistotu nasledovne: „Neistota existuje tam, kde existuje v priebehu činnosti viac ako jeden 

možný výsledok, ale pravdepodobnosť každého výsledku nie je známa.“ Podľa autora M. 

Tichého2 je potrebné rozlišovať pojmy neistota a neurčitosť – „kým neistota je vždy 

určitým spôsobom odstupňovaná na základe úrovne našich znalostí o danom jave, ktorý 

sledujeme, neurčitosť je dokonalou neistotou, v rámci ktorej nie je jasné či daný jav vôbec 

nastane.“ Môžeme teda povedať, že neistota je nepoznané známe a neurčitosť je nepoznané 

neznáme. Prevažná väčšina ľudských aktivít a vykonávaných činnosti sa teda uskutočňuje 

v podmienkach neistoty. Neistota sa podieľa na variantnosti výsledkov čiastkových 

činnosti, ktoré potom spôsobujú neistotu vo vzťahu ku konečnému dosahovanému cieľu. 

Podľa autora L. Šimáka3  sú pre neistotu charakteristické: variantnosť priebehu aktivít, 

činností a procesov, ktorá neumožňuje presnú predikciu ich budúcich výsledkov, ďalej 

odchýlky skutočných výsledkov od plánovaných hodnôt a stanovených cieľov a napokon 

nejednoznačnosť výsledkov. 

V súvislosti s neistými javmi a procesmi sa v ekonómii a v iných vedách používa 

pojem riziko, ktorý je spojený s nejednoznačnosťou výsledkov ekonomických javov 

a procesov. Pre väčšinu ľudí riziko predstavuje určitú formu neistoty v dôsledku danej 

situácie. Môže sa objaviť udalosť, ktorej výsledok pre nás nemusí byť priaznivý, nie je to 

výsledok, na ktorý sme čakali. Slovo riziko obsahuje nielen obavu z budúcnosti, ale aj 

                                                      
1 MERRET, A., J., SYKES, A.: The finance and analysis of capital projects. 2nd edition. London : Longman, 

1983. ISBN 0470596147. 
2 TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 11. ISBN 80-7179-

415-5. 
3 ŠIMÁK, L.: Manažment rizika. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta špeciálneho inžinierstva. 2006. [online] 

[citované 10. 2. 2009] Dostupné na internete: <http://fsi.uniza.sk/kkm/publikacie/mn_rizik.pdf>. 
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skutočnosť, že jeho dôsledkom sa môžeme dostať do horšej situácie, ako je tá, v ktorej sa 

v danej chvíli nachádzame.   

Pochopenie pojmu rizika sťažuje existencia jeho rôznych významov, ktoré sa 

v odbornej literatúre používajú. Podľa autorov J. Holyoakeho a B. Weipersa4 sa význam 

tohto termínu mení podľa jeho používania v rozdielnych situáciách. Napríklad: 

• riziko ako prí čina – slovo riziko používame na objasnenie príčiny určitého výsledku. 

V tomto kontexte hovoríme o riziku požiaru, riziku krádeže, riziku zranenia a pod. 

Frázu „nebezpečenstvo požiaru“ môžeme použiť vo význame rizika škody spôsobenej 

požiarom, ale stále sa odvolávame na ďalšie možné príčiny. 

• riziko ako pravdepodobnosť – v praxi sa často hovorí o riziku vzniku určitej udalosti, 

čo prakticky vyjadruje pravdepodobnosť nastatia danej situácie. Toto konštatovanie sa 

spravidla dopĺňa o mieru rizika vzniku danej udalosti. Ak zabudneme kľúče v aute, 

vznikne tak vysoké riziko krádeže, ale ak auto zamkneme v garáži, riziko krádeže bude 

nižšie.  Výsledkom je, že vznikajú rôzne úrovne rizika a stupne pravdepodobnosti. 

• riziko ako strata – podstúpenie rizika znamená možnosť dostať sa do situácie, z ktorej 

pramení neistota budúceho výsledku.  

• riziko ako sloveso – v konečnom dôsledku slovo riziko nepoužívame len ako 

podstatné meno, ale aj ako sloveso. Môžeme riskovať prechádzaním cez cestu mimo 

označených miest, alebo riskovať investovaním do neistých aktív. Ide vlastne 

o umiestnenie niekoho alebo niečoho do situácií, v ktorých môže nastať strata.   

 

Charakteristika rizika nie je v literatúre ucelená. Záleží na odvetví a problematike, 

ktoré svojím spôsobom determinujú obsah tohto pojmu. Vybraní autori zaoberajúci sa 

problematikou rizika a jeho riadenia definujú tento pojem nasledovne. 

• C. Olsson5: „Riziko predstavuje neistotu budúcich výsledkov, pričom neistota v tomto 

význame má dve dimenzie. Po prvé interval možných výsledkov – škála možných 

výsledkov z určitej udalosti alebo činnosti môže byť úzka, široká alebo neznáma, po 

druhé pravdepodobnosť nastatia výsledku – kvantifikácia možnosti vzniku určitého 

výsledku.“ 

                                                      
4 HOLYOAKE, J., WEIPERS, B.: Insurance. Canterbury : CIB PUBLISHING, 1999. s. 15. ISBN 0-85297-

555-4. 
5 OLSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. s. 5 – 7. 

ISBN 0-273 65618-X. 
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• CH. L. Culp6: „Riziko možno definovať ako akýkoľvek zdroj náhodnosti, ktorý môže 

mať negatívny dopad na obyvateľstvo alebo na podnikateľské subjekty.“  

• T. Aven7: „Riziko predstavuje kombináciu pravdepodobnosti nastatia náhodného javu 

a dôsledkov tohto javu.“ 

• E. J. Vaughan8: „Riziko je situácia, počas ktorej existuje pravdepodobnosť negatívnej 

odchýlky od  žiaduceho resp. očakávaného výsledku činností.“ 

• M. Tichý9: „Riziko predstavuje pravdepodobnú hodnotu straty vzniknutej nositeľovi, 

po prípade príjemcovi rizika, realizáciou nepriaznivého scenára, vyjadrenú 

v peňažných alebo iných jednotkách.“ 

• D. Allen10: „Riziko pozostáva zo štyroch základných parametrov: pravdepodobnosť 

výskytu, závažnosť dopadu, citlivosť na zmenu a stupeň vzájomnej závislosti 

s ostatnými faktormi rizika (bližšie pozri obrázok č. 1). Bez jedného z uvedených 

faktorov nemôže byť situácia alebo udalosť považovaná za riziko.“ 

• T. Varcholová a L. Dubovická11: „Riziko predstavuje nebezpečenstvo vzniku straty pri 

určitej úrovni poznania stavu okolia.“ 

 

Obrázok č. 1 Typické parametre rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Zdroj: ALLEN, D.: Risk managemet in Business. Cambridge : Cambridge Univerity Press, 1995. 

 

                                                      
6 CULP, CH., L.: The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics. John Wiley & Sons, Inc, 

2001. s. 5. ISBN 0-471-40554-X.  
7AVEN, T.: Risk Analysis – Assesing Uncertainties Beyond Expected Values and Probabilities. West Sussex, 

England : John Wiley & Sons Ltd, 2008. s. 17. ISBN 978-0-470-51736-9. 
8VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley & Sons, 1997. s. 8. ISBN 0-471-10759-X. 
9TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 16. ISBN 80-7179-415-5. 
10ALLEN, D.: Risk managemet in Business. Cambridge : Cambridge Univerity Press, 1995. 
11VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 14. 

ISBN 978-80-8078-191-0. 
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• F. H. Knight12: „Riziko je dôsledok nepriaznivých udalostí, pre ktoré existuje 

štatistická pravdepodobnosť. Riziko je merateľná časť (výsek) neistoty.“ 

• J. Fotr13: „Riziko je spojené na jednej strane s nádejou na dosiahnutie zvlášť dobrých 

hospodárskych výsledkov, ale na druhej strane s nebezpečenstvom podnikateľského 

neúspechu, ktorý prináša straty. “  

 

Súbor poskytnutých definícií nie je vyčerpávajúci, no už v rámci nami 

poskytnutých charakteristík možno poukázať na nejednotnosť autorov v definovaní tohto 

pojmu. Niektorí autori chápu riziko ako neistotu budúcich výsledkov, iní ako 

nebezpečenstvo vzniku straty, či ako pravdepodobnosť odchýlky od želaného stavu, 

pričom uvažujú buď iba s negatívnou odchýlkou alebo aj s odchýlkou v pozitívnom slova 

zmysle. Avšak aj napriek rôznym variantom charakteristík pojmu riziko, môžeme 

z poskytnutého súboru definícií povedať, že riziko nie je veličina, ktorá vedie k exaktným 

hodnotám, ale je to veličina, ktorej hodnota sa stanovuje odhadom, pričom to môže byť 

odhad tak empirický, ako aj analytický. Autor J. Daňhel14 uvádza, že v súvislosti 

s poistením možno pod rizikom rozumieť predmet ohrozovaný náhodnou udalosťou (napr. 

budova, dopravný prostriedok, a pod.), ale aj udalosť, ktorá zapríčiňuje škodu (napr. riziko 

krupobitia, požiaru, havárie a pod.), ako aj pravdepodobnosť vzniku náhodnej udalosti 

s negatívnymi dopadmi na ekonomický subjekt (funkcia pravdepodobnosti výskytu 

a závažnosti škodových následkov). 

 

1.1.2 Klasifikácia rizík 

 

Klasifikácia rizík má pre riadenie podnikateľského subjektu podstatný význam, 

pretože po zaradení rizík do určitých skupín možno získať poznatky o ich detailnejšej 

charakteristike, o význame pre vznik, veľkosti a dynamike rizikových či krízových javov 

a taktiež pre prevenciu a následné opatrenia. Klasifikácia rizík v odbornej literatúre 

doposiaľ nie je uzavretá, pretože pre rôzne účely skúmania problematiky rizík môžu byť 

zostavované rôzne klasifikácie. Iné triedenie sa používa napr. pre potreby riadenia rizika 

                                                      
12KNIGHT, F.,  H.: Risk, Uncertainty and Profit. Boston : Houghton Mifflin Company, The Riveside Press, 

1921. 
13FOTR, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko.1 vyd. Praha : MANAGEMENT PRESS, 1992. 

ISBN 80-85603-06-3.  
14DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 18. ISBN 80-86946-00-2. 
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v hospodárskej praxi a iné pre potreby finančného krytia rizika z hľadiska poisťovateľa.15 

V nasledujúcom texte uvedieme klasifikácie rizík vybraných autorov. 

Autor E. J. Vaughan16 rozlišuje medzi finančným a nefinančným rizikom, 

statickým a dynamickým rizikom, čistým a špekulatívnym rizikom a fundamentálnym a 

partikulárnym rizikom. Niektorí autori uvádzajú širšie klasifikácie rizík podobne ako 

autorka D. Martinovičová17, ktorá  člení riziká do nasledujúcich skupín: riziká interné 

a externé, riziká poistiteľné a nepoistiteľné, riziká skutočné a špekulatívne, riziká 

systematické a nesystematické, riziká subjektívne, objektívne a kombinované, riziká 

komplexné a elementárne, riziká teritoriálne a komerčné a riziká trhovo zaistiteľné 

a nezaistiteľné.  

Autor J. Daňhel18 uvádza z pohľadu poistnej teórie vlastné členenie rizík, ktoré 

rozdeľuje do nasledujúcich druhov: 

• riziko fyzických strát alebo poškodenia majetku a škôd na zdraví,  

• riziko zodpovednosti za škody, 

• riziko prerušenia ekonomickej činnosti, 

• riziko chýb v riadení, 

• riziko nedbalosti (napr. zlé balenie výrobku), 

• technologické riziká, 

• politické riziká, 

• sociálne riziká, 

• riziká vyplývajúce z prírodného prostredia (napr. podnebie, miera vyčerpanosti 

zdrojov, a pod.). 

Autor ďalej uvádza, že prvých päť vyššie uvedených druhov rizík sa na súčasnej 

úrovni poznania považuje za kontrolovateľné a ostatné štyri druhy rizík sa považujú za 

kontrolovateľné v obmedzenej miere. 

Jedným z najčastejších členení rizík je ich rozdelenie na riziká čisté a špekulatívne. 

Pojem čisté riziko sa používa k označeniu udalosti, ktoré môžu byť z hľadiska škody buď 

neutrálne alebo negatívne (škodové). Čisté riziko teda so sebou nesie situáciu stratovú, 

alebo v lepšom prípade situáciu vyrovnanú. Výsledok môže byť pre podnikateľa 

                                                      
15CHOVAN P.: Teória a prax poistenia, vyd. Bratislava : Súvaha. 2000. s. 23 – 24. ISBN 80-88727-36-7. 
16VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley & Sons, 1997. s.13 – 16. ISBN 0-471-

10759-X. 
17MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. Brno : KEY PUBLISHING, 2007. s. 18 – 26. 

ISBN 978-  80-87071-08-3. 
18DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 33. ISBN 80-86946-00-2. 
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nepriaznivý, alebo sa môže nachádzať v rovnakej situácii v akej bol predtým, ako príslušná 

udalosť nastala. Autor E. J. Vaughan19 uvádza štyri druhy čistých rizík: 

• osobné riziká, ktoré predstavujú pravdepodobnosť straty príjmu alebo majetku 

v dôsledku straty schopnosti nadobudnúť príjem. Vo všeobecnosti, schopnosť 

nadobudnúť príjem ohrozujú štyri skutočnosti: predčasná smrť, staroba, choroba 

a nezamestnanosť. 

• majetkové riziká, ktorým sú vystavení všetci vlastníci akéhokoľvek majetku, 

pretože kedykoľvek môže dôjsť k jeho poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu.  

Majetkové riziká sa týkajú dvoch druhov škôd. Po prvé ide o  škody priame (škody 

na majetku) a po druhé o škody nepriame (straty v dôsledku nevyužívania majetku 

alebo v dôsledku dodatočných výdavkov). 

• riziká zodpovednosti za škodu, ktoré predstavujú nebezpečenstvo neúmyselného 

zranenia alebo poškodenia majetku tretích osôb, ako aj stratu budúcich príjmov 

vyplývajúcu v dôsledku tohto poškodenia, alebo právnu zodpovednosť vznikajúcu 

z úmyselného alebo neúmyselného deliktu alebo porušenia práv iných. 

• riziká vznikajúce zo zlyhania iných subjektov, ktoré predstavujú finančnú stratu 

v dôsledku nesplnenia záväzku druhých strán (napr.: zlyhanie dlžníka pri 

uskutočnení platby v stanovenom termíne). 

 

Špekulatívne riziko (v literatúre sa uvádza aj ako podnikateľské riziko) sa týka 

udalostí pripravovaných s cieľom pozitívneho výsledku, tzn. zisku. Ten však nie je 

dostatočne zaručený, takže nemusí vzniknúť a zavádzané operácie môžu dokonca viesť 

k škode. Úspech je očakávaný na základe predpokladu, ktorý nemusí byť správny a ďalej 

na celej rade okolností, z ktorých niektoré ani podnikateľ nemôže ovplyvniť.  

Podnikateľským rizikám sa hovorí i riziká dynamické, čo vyplýva z toho, že príčiny vzniku 

týchto rizík sú prevažne dynamika a zmeny v ekonomike, politické zmeny, zmeny 

ľudských potrieb, zdokonalenie technológií, organizácií a pod. Autorky T. Varcholová a L. 

Dubovická20 rozlišujú jednotlivé druhy podnikateľských rizík podľa ich vecnej náplne. 

Z tohto hľadiska sa rozlišuje najmä: technické, výrobné, obchodné, finančné, ekonomické, 

politické riziká a riziká v oblasti informatiky. 

                                                      
19VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley & Sons, 1997. s. 16. ISBN 0-471-10759-X. 
20VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 22 – 

29. ISBN 978-80-8078-191-0. 



20 
 

• Technické riziká sú spojené predovšetkým s uplatňovaním výsledkov vedecko-

technického rozvoja. Stretávame sa s nimi najčastejšie pri výskume a vývoji 

nových výrobkov a technológií. 

• Výrobné riziká úzko súvisia s faktormi technického rizika a vyznačujú sa 

možnosťou strát vo výrobnom procese.  

• Obchodné riziká reprezentujú skutočné neistoty trhu spojené s uplatnením 

výrobkov na trhu. Majú prevažne povahu rizík spojených s dopytom vo vzťahu 

k výške predaja a cenových rizík z hľadiska dosahovaných predajných cien. 

• Finančné riziká sú veľmi dôležité pri analýze plánu podnikania a strategickom 

rozhodovaní. Ide napríklad o riziko zdrojovej štruktúry financií, riziko likvidity, 

riziká zo zmeny úrokových sadzieb a pod. 

• Ekonomické riziká zahŕňajú širokú škálu nákladových rizík vyvolaných zmenami 

jednotlivých nákladových položiek, ktoré sú spojené predovšetkým s rastom 

nákupných cien vybraných surovín a energie. Ďalej zahŕňajú infláciu, riziká 

spojené s peňažnou a rozpočtovou politikou a významnú zložku týchto rizík tvoria 

riziká týkajúce sa zahranično-obchodných činností a samotného podnikania 

v zahraničí. 

• Riziká v oblasti informatiky , ktoré súvisia s poruchami v informačných 

systémoch a následným únikom dôverných informácií. 

• Politické riziká  možno rozdeliť na riziká spôsobené makroekonomickou 

a sociálnou politikou vlády a riziká vyvolané nelegitímnymi spôsobmi vzhľadom 

na existujúci politický a vládny systém (napr. vojnové konflikty, prevraty a ďalšie 

nepokoje).  

• Mediálne riziká. Postavenie podniku na trhu stále vo väčšej miere ovplyvňujú 

média. Viaceré príklady varujú, že je potrebné veľmi citlivo strážiť dobré meno 

a imidž podniku. Kvalitná odborná diskusia medzi pracovníkmi oddelenia pre 

vzťahy s verejnosťou v rámci vnútropodnikovej organizačnej štruktúry 

a príslušnými odborníkmi by mala predchádzať príprave stanovísk v médiách ku 

konkrétnej téme, čím sa zamedzí riziku nežiaducich nedorozumení, zle 

pochopených vyhlásení a pod.   
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Autor C. Olsson21 identifikuje 13 základných druhov rizika (bližšie pozri tabuľku č. 

1), s ktorými sa pri svojej činnosti stretávajú podnikateľské subjekty.  

 

Tabuľka č. 1 Riziká podnikateľských subjektov 

 Druh rizika  Popis rizika 

Obchodné riziko 
Riziko nedosiahnutia obchodných cieľov vplyvom nevhodnej stratégie, 
neadekvátnych zdrojov alebo zmien v ekonomickom či konkurenčnom 
prostredí 

Kreditné riziko Riziko, že zmluvné strany nebudú schopné v čase splatnosti záväzku 
vyrovnať svoj dlh. 

Vládne riziko Kreditné riziko spojené s pôžičkou voči vláde alebo zmluvnej strane, ktorá 
disponuje vládnou zárukou. 

Trhové riziko 

Riziko straty vplyvom zmien v trhových cenách. Patrí sem: 
• riziko zmien úrokovej miery, 
• riziko zmien menových kurzov, 
• riziko zmien cien komodít, 
• riziko zmeny cien akcií. 

Riziko likvidity Riziko neschopnosti zaplatiť záväzok vplyvom nedostatku prostriedkov. 

Prevádzkové riziko 
Riziko škody vplyvom činnosti ľudí, procesov, infraštruktúry alebo 
technológie, ktoré majú vplyv na prevádzku subjektu, vrátane rizika 
podvodných aktivít. 

Účtovné riziko Riziko neaktuálneho zobrazovania finančnej pozície podniku. 

Politické riziko Riziko zmeny politickej orientácie danej krajiny. 

Odvetvové riziko Riziko spôsobené pôsobením podniku v danom odvetví. 

Environmentálne riziko Riziko škody v dôsledku environmentálnej havárie zapríčinenej samotným 
podnikom alebo iným subjektom. 

Právne riziko Riziko nesplnenia zákonom stanovených povinností. 

Systémové riziko 
Riziko, že malá udalosť zapríčiní neočakávané dôsledky lokálnych, 
regionálnych alebo globálnych rozmerov, ktoré nie sú očividne spojené so 
zdrojom poruchy. 

Riziko reputácie Riziko negatívnej zmeny v povesti organizácie. 

Zdroj: OLSSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. 
ISBN 0-273-65618-X. 
 

Autor M. Tichý22 uvádza, že „jedným z problémov dnešnej rizikológie je 

neprekvapujúca skutočnosť, že v súčasnosti nedokážeme usporiadať nebezpečenstvá 

a riziká v určitom univerzálnom systéme do kategórií alebo tried. Dokážeme to len 

v užších kruhoch – napr. v rámci jednej organizácie alebo v rámci jedného odboru 

činností.“ Autor vo svojej publikácii rozlišuje medzi hmotným a nehmotným rizikom, 

                                                      
21OLSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. s. 34. 

ISBN 0-273-65618-X. 
22TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 18. ISBN 80-7179-

415-5. 
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špekulatívnym a čistým, systematickým a nesystematickým, poistiteľným a nepoistiteľným 

a strategickým a operačným rizikom. Avšak v závere podkapitoly o klasifikácii rizík si 

kladie otázku: „Koľko je vlastne rizík?“, na ktorú si hneď sám odpovedá: „Neobmedzene 

mnoho.“  

Tradičnou oblasťou poistenia sú čisté riziká. V súčasnosti sa však rozvíja aj 

poistenie mnohých podnikateľských rizík, ktoré sa v minulosti považovali za nepoistiteľné. 

Podľa autorky E. Ducháčkovej23, môže byť riziko poistiteľné, pokiaľ spĺňa nasledujúce 

kritériá: 

1. kritérium náhodnosti  – poistené udalosti nemôžu byť závislé od vôle 

zainteresovaných osôb a súčasne sa musí jednať o udalosti náhodného charakteru. 

Udalosti, ktoré vyvolávajú poistné plnenie musia byť vopred neisté 

a neovplyvniteľné.   

2. kritérium jednozna čnosti – riziká musia byť jednoznačne popísateľné. Musí byť 

jednoznačne dokázateľné, že došlo k realizácii práve daného rizika, poistené riziko 

nemôže byť zameniteľné s inými druhmi rizika. 

3. kritérium odhadnuteľnosti – poisťovateľ musí byť schopný zistiť 

pravdepodobnosť realizácie daného rizika. Súčasne musia byť škody pri realizácii 

rizika oceniteľné. 

4. kritérium nezávislosti – jednotlivé riziká musia byť navzájom nezávislé 

(pravdepodobnosť realizácie rizika A sa nesmie zmeniť „vstupom“ rizika B). 

5. kritérium ve ľkosti – pri preberaní rizika poisťovateľom je nutné brať do úvahy aj 

jeho veľkosť, ktorá vyplýva z výšky škôd, ktoré pri realizácii rizika môžu nastať 

(veľké riziká poisťovatelia preberajú so súčasným využitím zaistenia). 

6. morálne zásady – poistenie by nemalo napomáhať vyhnúť sa trestu v súvislosti so 

zavinením určitých škôd a krytí škôd v nadväznosti na jednanie za okolnosti, ktoré 

sú považované za morálne (napr. škody spôsobené pod vplyvom alkoholu).     

 

Aj autorka E. Kafková24 uvádza, že poistenie sa týka predovšetkým čistých rizík. 

Špekulatívne riziká súvisia skôr s podnikateľskou činnosťou, kde ich podstupujú viacerí 

podnikatelia v snahe získať maximálny zisk. Následky čistého rizika vzťahujúce sa na 

špekulatívne riziko, ale poistiteľné sú. Túto skutočnosť môžeme ilustrovať na príklade. 

                                                      
23DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS. 2005. s. 35. ISBN 80-86119-

92-0. 
24KAFKOVÁ, E.: Vlastnosti poistiteľných rizík. In MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., 

KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo. Teória a prax. Praha : Ekopress, 2006. s. 126. ISBN 80-869229-19-1. 
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Predpokladajme situáciu, že podnik vyvinul nový typ určitého produktu. Riziko, či sa nový 

produkt bude predávať, je riziko špekulatívne. Toto riziko podstúpil podnikateľ vedome 

s cieľom dosiahnuť zisk. Podnik vyrábajúci spomínaný nový typ produktu však nie je 

vystavený len špekulatívnemu riziku. Okrem uvedeného rizika na podnik vplýva aj rad 

ďalších rizík, ako napr.: zlyhanie dodávateľov, krádež projektov, poškodenie výrobných 

zariadení a budov, poškodenie už hotových výrobkov pri doprave a pod. Uvedené, ale aj 

ďalšie riziká patria do kategórie čistých rizík, a teda poistiteľných.  

 

1.2 Charakteristika pojmu manažment rizika 

 

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania, pričom vzniká určitá 

podnikateľská dilema. Podnik nemôže byť dlhodobo úspešný, pokiaľ nie je ochotný vziať 

na seba určité riziko. Toto riziko však na druhej strane môže byť príčinou jeho 

podnikateľského neúspechu. Riziko v podnikaní má dve stránky, a to pozitívnu 

a negatívnu. Pozitívna stránka je spojená s nádejou na úspech, uplatnením na trhu 

a dosiahnutím vysokého zisku. Táto stránka podnikania je určitým hnacím motorom 

fungovania a rozvoja trhovej ekonomiky. Negatívna stránka rizika sa prejavuje 

nebezpečenstvom dosiahnutia horších hospodárskych výsledkov, než podnikateľský 

subjekt predpokladal, poprípade stratami a v krajnom prípade i bankrotom.   

Súčasné nestabilné, dynamické a stochastické podnikateľské prostredie núti 

manažérov a podnikateľov systematicky pristupovať k riadeniu rizika spojeného 

s podnikateľskou činnosťou. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že riadenie rizík je 

obsahovou náplňou manažmentu rizika. V literatúre sa stretávame s viacerými 

definíciami tohto pojmu. V nasledujúcom texte uvedieme niektoré vybrané 

charakteristiky tejto kategórie. 

• A. Merna a N. J. Smith25: „Riadenie rizík môžeme definovať ako akýkoľvek súbor 

činností vykonaných jednotlivcami alebo podnikom v snahe zmeniť riziko, ktoré 

vzniká v ich oblasti podnikania.“   

• T. Aven26: „Riadenie rizík zahŕňa všetky opatrenia a aktivity vykonávané s cieľom 

ovládať riziko. Manažment rizika sa zaoberá vyvažovaním dvoch protichodných 

                                                      
25MERNA, A., SMITH, N. J.: Projects Procured by Privately Financed Concession Contracts. In Asia Law 

and Practice  Vol. 1 and 2, 1996, ISBN 962-7708-73-9. 
26AVEN, T.: Risk Analysis – Assesing Uncertainties Beyond Expected Values and Probabilities. West 

Sussex, England : John Wiley & Sons Ltd, 2008, s. 6. ISBN 978-0-470-51736-9. 
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činností, a to vyhľadávanie príležitostí na jednej strane a predchádzanie nehôd a strát 

na strane druhej.“  

• R. Gallati27: „Vo všeobecnosti možno manažment rizika charakterizovať ako proces 

ochrany majetku a príjmu tak jednotlivca ako aj podnikateľského subjektu. V užšom 

slova zmysle predstavuje tento pojem manažérsku funkciu využívajúcu vedecké 

prístupy s cieľom vysporiadať sa s rizikom, a ako taká je založená na jasných 

pravidlách a prebiehajúca vo vopred definovanej postupnosti na seba nadväzujúcich 

krokov.“  

• V. Smejkal a K. Reis28: „Riadenie rizík je vedecký prístup k riešeniu problému 

rizika, a to cestou jeho identifikácie a merania, predvídania možných náhodných strát 

a navrhovania takých postupov a metód, ktoré minimalizujú výskyt a finančný dopad 

tých strát, ktoré sa vo firme objavia.“  

• Britský inštitút manažmentu rizika29: „Manažment rizika je ústrednou súčasťou 

strategického manažmentu každej organizácie. Predstavuje proces, v ktorom podniky 

metodicky venujú pozornosť rizikám súvisiacich s ich činnosťou s cieľom 

udržateľnosti ziskovosti svojich činností.“ 

• Slovenská asociácia rizikového manažmentu30: „Manažment rizika je systematický 

proces, v ktorom sa riziko identifikuje, analyzuje a definuje optimálny spôsob jeho 

zvládnutia pri minimálnych nákladoch a rešpektovaní systémových cieľov subjektu. 

Manažment rizika je stále viac uznávaný ako odbor zaoberajúci sa pozitívnymi a 

negatívnymi stránkami rizika.“  

Poskytnuté charakteristiky pojmu manažment rizika nevykazujú nejednotnosť 

v takej miere ako definície pojmu riziko. Aj napriek určitým rozdielom môžeme o 

jednotlivých vyššie uvedených definíciách manažmentu rizika povedať, že všetky 

v podstate konštatujú, že manažment rizika predstavuje proces, ktorý identifikuje možné 

škody, ktoré môžu v  podniku vzniknúť a zároveň vyberá vhodný nástroj na predchádzanie 

škôd alebo zmiernenie ich dopadu.  

                                                      
27GALLATI, R.: Risk Managemet and Capital Adequancy. New York : McGraw-Hill, 2003. s. 11. ISBN 0-

07-142558-6. 
28SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2006. s. 98. ISBN 80-247-1667-4. 
29Risk management standard. The Institute of Risk Management, The Association of Insurance and Risk 

Managers  and The National Forum for Risk Management in the Public Sector. England, London 2002. 
30Slovenská asociácia rizikového manažmentu. Čo je rizikový manažment? [online] [cit. 20. 8. 2009]. 

Dostupné na internete: <http://www.i-sarm.sk/texty.php?text_id=40>. 
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Schopnosť včas rozpoznať a účinne riadiť riziko sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 

strategického riadenia. Subjekty, ktoré si včas neuvedomia rozsah a silu dopadu 

súvisiacich rizík a nevytvoria si účinný mechanizmus pre ich riadenie, hazardujú so svojou 

stabilitou, znižujú záujem a dôveru investorov, a tým zvyšujú náklady na financovanie 

subjektu. Podľa autora M. Tichého31 je všeobecná potreba manažmentu rizika vyvolaná: 

• vnútornými potrebami organizácie – cieľom je predovšetkým: 

� obmedziť zvyšujúce sa náklady spojené s realizáciou nebezpečia, 

elimináciou rizík a prenesením rizík, 

� znížiť zvyšujúce sa vlastné náklady, 

� obmedziť straty včasným varovaním, 

� uľahčiť externý a interný audit, 

� zvýhodniť organizáciu v úverových a iných finančných rokovaniach, 

� zvýšiť kvalitu rozhodovania o riziku, 

� objektivizovať rozhodovacie procesy.  

• vonkajšími požiadavkami alebo inými aktívnymi podnetmi , ktorých zdrojom sú 

predovšetkým: investori, zákazníci, banky, poisťovne, audítori a pod, 

• požiadavkami komerčného prostredia, v rámci ktorých má manažment rizika za 

cieľ zlepšiť image a rating organizácie a získať výhodu oproti konkurencii, ktorá 

riziko neriadi.   

 

Neustále premýšľanie o budúcnosti, o rizikových faktoroch ovplyvňujúcich činnosť 

podniku a o reakciách podniku na tieto faktory by mali byť neoddeliteľnou súčasťou 

riadenia s cieľom zabezpečovania podnikateľskej prosperity, a tým aj prežitia v náročnom 

konkurenčnom a neustále meniacom sa prostredí.  

 

1.2.1 Proces manažmentu rizika 

 

Manažment rizika je potrebné chápať ako cieľavedomý proces, ktorý možno 

rozčleniť do niekoľkých základných fáz. Počet týchto fáz nie je v literatúre ucelený, avšak 

ich obsahová náplň je prakticky totožná. V nasledujúcom texte uvedieme jednotlivé kroky 

procesu manažmentu rizika na základe prístupov vybraných autorov. 

                                                      
31TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 210. ISBN 80-7179-

415-5. 
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Autor E. J. Vaughan32 rozčleňuje proces manažmentu rizika do šiestich krokov: 

1. stanovenie cieľov – prvým krokom manažmentu rizika je rozhodnutie, čo chce 

organizácia prostredníctvom neho dosiahnuť. Takýchto možných cieľov je 

niekoľko a zahrňujú napríklad snahu podniku o prežitie, minimalizáciu nákladov 

spojených s čistými rizikami, či ochranu zamestnancov pred úrazmi, ktoré môžu 

zapríčiniť vážne zranenia. Tento prvý krok býva často  podnikmi zanedbávaný, čo 

má za následok neúplnosť a fragmentáciu celého procesu manažmentu rizika.  

2. identifikácia rizík  – pred tým ako sa vôbec začne s rizikom „niečo robiť“, musí si 

jeho existenciu niekto uvedomiť. Tým „niekým“ je spravidla manažér rizika alebo 

sprostredkovateľ poistenia. Na identifikáciu rizík sa môžu využiť interné záznamy 

podniku, rizikový dotazník, analýza účtovných záznamov, pozorovania 

podnikových operácií, interview a pod.  

3. hodnotenie rizika – po identifikácii rizika ho rizikový manažér musí ohodnodiť, 

čo znamená stanovenie potenciálnej veľkosti škody a pravdepodobnosť vzniku 

škody a následne vykonať prioritizáciu rizík. Príkladom prioritizácie rizík môže byť 

ich rozčlenenie do troch skupín na základe ich finančného dopadu na podnik na: 

• kritické riziká – ohrozenia, ktorých potenciálne straty v prípade ich výskytu 

sú takého rozsahu, že vyústia do bankrotu podniku, 

• dôležité riziká – ohrozenia, ktorých potenciálne straty v prípade ich výskytu 

nevyústia do bankrotu podniku, no ďalšia prevádzka podniku si vyžiada 

požičanie finančných prostriedkov,  

• bežné riziká – ohrozenia, ktorých potenciálne straty v prípade ich výskytu 

môžu byť kryté podnikovými aktívami, bez toho aby došlo k nepatričnému 

finančnému tlaku. 

4. zváženie alternatív a výber nástroja na zvládnutie rizika  – táto fáza 

manažmentu rizika zahŕňa rozhodovanie o voľbe nástoja na zvládnutie rizika. 

V praxi sa manažéri rizika orientujú spravidla na tieto nástroje: vyhýbanie sa riziku, 

redukcia rizika, retencia rizika a transfer rizika. Bližšie sa nástrojom manažmentu 

rizika budeme venovať v nasledujúcom texte. 

5. implementácia zvoleného nástroja – po voľbe vhodného nástroja na zvládnutie 

rizika sa tento nástroj pod vedením kompetentných pracovníkov zavádza do 

podnikovej praxe.  

                                                      
32VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley&Sons, 1997. s. 34 –38. ISBN 0-471-

10759-X. 
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6. zhodnotenie celého procesu – zhodnotenie celého procesu sa musí vykonať 

z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom sú zmeny vo vnútornom a vonkajšom prostredí 

podniku, ktoré majú za následok vznik nových rizík a zánik rizík existujúcich. 

Druhým dôvodom hodnotenia procesu manažmentu rizika je odhaľovanie 

a odstraňovanie chýb v súčasných procesoch. 

Britský inštitút manažmentu rizika33 dopĺňa proces manažmentu rizika 

o vypracovanie rizikovej správy pred a po implementácii konkrétneho nástroja na 

zvládanie identifikovaných rizík.  Predstavitelia Inštitútu uvádzajú, že primárnym cieľom 

manažmentu rizika je maximalizácia hodnoty všetkých aktivít v organizácií. Pomáha 

pochopiť potenciálne zmeny všetkých faktorov, ktoré môžu určitým spôsobom 

ovplyvňovať činnosť podniku. Manažment rizika zvyšuje pravdepodobnosť úspechu 

a znižuje tak pravdepodobnosť neúspechu, ako aj neistotu dosiahnutia podnikových cieľov. 

Autor C. Olsson34 vníma manažment rizika ako uzatvorený, opakujúci sa proces, 

ktorý pozostáva zo štyroch základných činností (bližšie pozri obrázok č. 2).  

 

Obrázok č. 2 Riziková „slučka“ 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OLSSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. 
ISBN 0-273-65618-X.  

 

Prvou činnosťou je identifikovanie rizika, počas ktorej rizikový manažér musí 

porozumieť rizikám, ktorým podnik čelí. Táto činnosť je v rámci celého procesu kľúčová, 

pretože bez pochopenia rizika a jeho povahy nie je možné jeho efektívne riadenie. Druhou 

činnosťou procesu je meranie rizika, ktorého cieľom je zistenie pravdepodobnosti vzniku 

rizikovej situácie, ako aj intenzita jej dopadu v prípade realizácie. Treťou činnosťou je 

samotné riadenie rizika, pričom autor rozlišuje tri možnosti vysporiadania sa s rizikom: 

akceptácia rizika, zníženie rizika a vyhnutie sa riziku. Štvrtou činnosťou je monitorovanie, 

                                                      
33Risk management standard. The Institute of Risk Management, The Association of Insurance and Risk 

Managers  and The National Forum for Risk Management in the Public Sector. England, London 2002. 
34OLSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. s. 17. 

ISBN 0-273-65618-X. 
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v rámci ktorej sa jednak sleduje účinnosť prijatých opatrení, jednak sa sleduje zmena 

interných a externých faktorov, ktoré môžu zapríčiniť vznik nových rizík, čím sa 

dostávame opäť k prvej činnosti procesu manažmentu rizika.     

Autor G. E. Rejda35 rozlišuje v procese manažmentu rizika štyri základné kroky 

(bližšie pozri obrázok č. 3).  Okrem krokov, ktoré popisujú aj iní autori (identifikácia, 

analýza rizika, implementácia či monitorovanie) uvádza v procese manažmentu rizika 

vlastný pohľad na jeho techniky, ktoré delí na tie, ktoré sa zaoberajú kontrolou rizika a tie, 

ktoré sú využívané na financovanie rizika.      

    

Obrázok č. 3 Kroky v procese manažmentu rizika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Zdroj: REJDA, G. E.: Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley. International 
Edition. Ninth Edition, 2005. 345678910-CRW-08070605, vlastné spracovanie. 

 

Autor M. Theil36 proces manažmentu rizika delí na päť fáz: 1. identifikácia 

a hodnotenie možných škôd, 2. vývoj vhodných a nákladovo efektívnych alternatívnych 

nástrojov a techník na vyhnutie sa riziku, jeho zadržanie a transfer, 3. výber vhodných 

alternatív v rámci aplikovaných rozpočtových podmienok, 4. implementácia 

                                                      
35REJDA, G. E.: Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley. International Edition. 

Ninth Edition, 2005. s. 44. 345678910-CRW-08070605. 
36THEIL, M.: Risk Management as a Process. An International Perspective. In Review of Business, Fall 2003. 

[online][cit. 22. 6. 2009] Dostupné na internete: < http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6451/is_3_24/>  
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a administrácia zvolených alternatív, 5. dynamické monitorovanie a následná spätná väzba 

s cieľom zabezpečiť dlhodobý efekt z prijatých opatrení. 

Z poskytnutých charakteristík procesu manažmentu rizika je zrejmé, že prakticky 

každý autor má vlastný pohľad na počet jeho fáz. Aj napriek tomu však môžeme 

konštatovať, že všetci autori vo svojich názoroch vystihujú podstatu manažmentu rizika, 

líšia sa však komplexnosťou ponímania jeho procesu. V nasledujúcej podkapitole 

poukážeme na základe prístupov viacerých autorov, že poistenie patrí k štandardným 

nástrojom riadenia rizika využívaným v prostredí podnikateľských subjektov. 

 

1.2.2 Nástroje manažmentu rizika 

 

Voľba opatrení proti riziku závisí od mnohých okolností – predovšetkým od 

finančných a ľudských zdrojov, ktoré má rozhodovateľ k dispozícii a od uskutočniteľnosti 

opatrení, ktoré musia byť vždy úmerné kvalite a objemu zdrojov. Mnohé riziká sa 

obmedziť alebo dokonca odstrániť nedajú. Existuje celá škála postupov zameraných na 

predchádzanie alebo zmierňovanie negatívnych dôsledkov realizácie rizika, pričom, ako 

ukážeme v nasledujúcom texte, poistenie predstavuje štandardnú súčasť týchto nástrojov.  

Autor M. Tichý37 priraďuje nástroje manažmentu rizika k niektorým zo štyroch 

stratégií rozhodovania o riziku, ktoré označuje ako „Take, Treat, Transfer, Terminate“ (t. 

z. prevezmi, ošetri, odovzdaj, ukonči), ktoré autor označuje ako „4T“. 

Stratégia „Take“ – prevzatie rizika spočíva v tom, že rozhodovateľ je uzrozumený 

s nákladmi, ktoré mu môžu vzniknúť realizáciou nebezpečia. Následky realizácie 

nebezpečia rozhodovateľ znáša z vlastných rezerv. Prejavom stratégie „Take“ sú vedome 

žiadne opatrenia, t. z. úplné prevzatie rizika. Táto stratégia ale neznamená, že sa riziko 

všeobecne podcení alebo sa jednoducho zanedbá. Ak sa pri rozhodovaní o riziku dôjde 

k záveru, že najmenej nákladným opatrením je žiadne opatrenie, je to úplne v poriadku, 

a nie je v rozpore s koncepciou manažmentu rizika. Nesmie sa ale zabudnúť na to, že 

prípadná realizácia negatívneho scenára bude stáť sumu, ktorej výšku rozhodovateľ nevie, 

alebo ju dokonca nevie ani odhadnúť. Túto stratégiu si preto môže dovoliť len osoba 

s finančnými rezervami alebo zdrojmi úmernými riziku. 

 

                                                      
37TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 229 – 237. ISBN 80-

7179-415-5. 
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Stratégia „Treat“ – táto stratégia má podľa autora tri základné formy. 

1. Prevencia, ktorá vystupuje v dvoch základných podobách: 

a) proaktívna prevencia – cieľom je predchádzať nebezpečenstvu 

zamedzením jeho vzniku, 

b) reaktívna prevencia – cieľom je byť pripravený na realizáciu 

nebezpečenstva. 

Proaktívna aj reaktívna prevencia sa môže zamerať:  

• na nebezpečenstvo a scenáre nebezpečenstva 

� eliminácia rizík odstránením nebezpečenstva, 

� obídenie nebezpečenstva, 

� ovládnutie nebezpečenstva kontrolou vstupov do procesov, dozorom, 

zabezpečovacím zariadením, systémom včasného varovania, 

� zálohovanie objektov, 

� riadenie a zaistenie kvality všetkých procesov. 

• na škody 

� zníženie hodnoty objektov alebo procesov v čase alebo priestore, kde môže 

dôjsť k realizácii nebezpečenstva, 

� eliminácia alebo premiestnenie objektov alebo procesov mimo dosah 

možnej realizácie nebezpečenstva. 

• na pravdepodobnosti realizácie nebezpečenstva 

� včasné varovanie, 

� zníženie počtu objektov alebo procesov vystavených nebezpečenstvu, 

� skrátenie doby, počas ktorej je objekt alebo proces vystavený 

nebezpečenstvu. 

2. Druhou formou stratégie „Treat“ je diverzifikácia, ktorá spočíva v prestavbe 

portfólia rizík. Diverzifikácia rizika môže mať rôzne formy. Organizácia môže 

diverzifikovať napríklad aktivity, produkty, trhy a zákazníkov, čas alebo poistenie.  

3. Treťou formou stratégie „Treat“ je alokácia rizík. Podstatou alokácie rizík je vždy 

v zmluvách účelne špecifikovať, ktorá zmluvná strana ponesie hmotné následky 

možnej realizácie nebezpečenstva súvisiaceho napríklad s určitým projektom. 

Stratégia „Transfer“ – prenesenie rizika na tretiu osobu má niekoľko variant, 

ktorých podstatou je vždy poskytnutie určitej úplaty za prevzatie rizika osobe, ktorá je 

ochotná, alebo má dokonca komerčný záujem riziko prevziať. Všeobecne ide o určitú 

formu zálohovania procesu treťou osobou. Ide o: 
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• zálohovanie jednoduchými istotami rôzneho druhu (za takéto zálohovanie môžeme 

považovať napríklad prísľub rodičov, že v prípade problémov v podnikaní 

poskytnú finančnú pomoc), 

• zálohovanie záložným právom, 

• prenesenie rizika na poisťovateľa, 

• zaistenie rizika ručiteľom, 

• prenesenie rizika na kapitálové trhy (napr. investíciou na kapitálovom trhu so 

stabilným vývojom). 

Do uvedenej stratégie môžeme zaradiť aj zdieľanie rizika s obchodnými partnermi 

a s účastníkmi záväzkových vzťahov. 

Stratégia „Terminate“ – eliminácia rizika ukončením projektu z obavy pred 

realizáciou scenárov nebezpečenstva je krajnou stratégiou. I keď sa táto stratégia zdá byť 

bezriziková, vôbec to tak nemusí byť. Záleží totiž na tom, s akou motiváciou a v akej fáze 

sa projekt odmietne alebo ukončí. Rozhodovateľ na seba berie riziko neúčasti na riziku, 

ktoré môže viesť k dlhodobým hospodárskym stratám v dôsledku opustenia trhu.  

Komplexný pohľad na nástroje manažmentu rizika poskytujú autorky T. 

Varcholová a L. Dubovická38, ktoré ich označujú spoločným názvom – stratégie 

manažmentu rizika, medzi ktoré zaraďujú: vyhýbanie sa riziku, podstúpenie rizika, 

znižovanie rizika, transfer rizika a využitie rizika. Bližší opis obsahu jednotlivých stratégií 

obsahuje tabuľka č. 2.   

 
Tabuľka č. 2 Stratégie manažmentu rizika 

Vyhýbanie sa riziku 

-ústup z existujúcich trhov, 
-zastavenie špecifických aktivít, 
-zákaz vysokorizikových aktivít, 
-zamedzenie rizikových činností. 

Podstúpenie rizika 

-akceptácia rizika na súčasnej úrovni bez ďalších    
zámerných opatrení, 
-úprava predajných cien produktov, 
-samopoistenie, 
-plánovanie a controlling na všetkých úrovniach 
podniku. 

Znižovanie rizika 

-diverzifikácia podnikových činností, 
-etapové rozhodovanie pri realizácií projektov, 
-flexibilita, 
-outsourcing, 
-inteligentná pružnosť podniku. 

                                                      
38VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 76 – 

85. ISBN 978-80-8078-191-0. 
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Transfer rizika 

-zdieľanie rizika uzatváraním dlhodobých zmlúv, 
-hedging, 
-lízing, 
-deriváty, 
-poistenie, 
-bankopoistenie, 
-delenie rizika medzi viaceré subjekty. 

Využitie rizika 

-alokácia zaručujúca najlepšie finančné vyhliadky, 
-diverzifikácia špecifikovaných príležitostí, 
-expanzia na nové trhy, 
-zavedenie nových produktov, 
-zdokonaľovanie procesov a pod. 

Zdroj: VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 
76 – 85.  ISBN 978-80-8078-191-0, vlastné spracovanie. 
 

Nie len vyššie uvádzaní autori, ale aj mnohí ďalší zaraďujú poistenie k 

štandardným nástrojom riadenia rizika (avšak nie s použitím rovnakých termínov). 

Napríklad autor G. E. Rejda39 delí techniky zvládania rizika na dve skupiny (bližšie pozri 

obrázok č. 3) – kontrola rizika a financovanie rizika, pričom komerčné poistenie uvádza 

ako súčasť spomínanej druhej skupiny. Autor E. J. Vaughan40 ako aj autori D. Atkins a I. 

Bates41 začleňujú poistenie v rámci nástrojov manažmentu rizika k formám transferu 

rizika. Autor C. Olsson42 uvádza poistenie ako jeden z nástrojov znižovania rizika (z 

anglického „Risk Mitigants“). Autori V. Smejkal a K. Reis43 nezaraďujú poistenie do 

žiadnej skupiny nástrojov manažmentu rizika a uvádzajú ho ako samostatnú formu 

zvládania rizika.  

Z nie vyčerpávajúceho prehľadu nástrojov manažmentu rizika vybraných autorov 

môžeme vidieť, že poistenie má medzi týmito nástrojmi svoje stabilné miesto. Manažéri 

rizika, poprípade podnikatelia, by mali v závislosti od konkrétnej situácie, finančnej sily 

podniku a výšky potenciálnych strát vymedziť adekvátne riešenia podporujúce zvolenú 

stratégiu. Autor J. Daňhel44 uvádza, že „pokiaľ je riziko poistiteľné, mal by podnikateľský 

subjekt túto skutočnosť využiť a v procese manažmentu rizika preniesť závažné finančné 

dôsledky realizácie rizika na poisťovňu.“ 

                                                      
39REJDA, G. E.: Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley. International Edition. 

Ninth Edition, 2005. s. 44. 345678910-CRW-08070605. 
40VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley & Sons, 1997. s. 19. ISBN 0-471-10759-X. 
41ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 8. ISBN 978-1-

906403-23-2. 
42OLSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. s. 129. ISBN 

0-273-65618-X. 
43SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2006. s. 138. ISBN 80-247-1667-4. 
44DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 37. ISBN 80-86946-00-2. 
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1.3 Poistenie ako nástroj transferu rizika 

 

Poistenie patrí medzi špeciálne druhy prenosu rizika. Je jednou z defenzívnych 

foriem znižovania rizika – účelom poistenia je znižovanie negatívnych dôsledkov vzniku 

niektorých nepriaznivých situácií v podniku. Poistenie ponúka finančnú ochranu 

jednotlivcom, podnikateľským subjektom, neziskovým organizáciám či iným subjektom 

pred prípad nepredvídaných udalostí.  

 

1.3.1 Charakteristika pojmu poistenie 

 

Systém poistných vzťahov v komerčnom poistení predstavuje dynamicky sa 

rozvíjajúcu oblasť ekonomiky, ktorá navyše pôsobí aj ako stabilizujúci faktor jej vývoja. 

Stupeň ekonomického vývoja sa premieta aj do úrovne rozvinutosti poisťovníctva 

jednotlivých krajín, t. j. poisťovníctvo je spoľahlivým barometrom, ktorý odráža silu 

jednotlivých ekonomík na makroúrovni, ale aj na mikroúrovni45. Teória riadenia 

národného hospodárstva rozlišuje medzi prierezovými a odvetvovými ekonomikami. Od 

tohto členenia sa odvodzuje aj zásadná pojmová odlišnosť medzi kategóriami poistenia 

a poisťovníctva. Špecifiká rôznych segmentov celkovej štruktúry ekonomiky vyžadujú 

odlišné prístupy k riadeniu. Poisťovníctvo je špecifické odvetvie ekonomiky, zahrňujúce 

všetky špecializované inštitúcie – predstavuje tak z národohospodárskeho hľadiska 

odvetvovú ekonomiku. O poistení možno v tomto kontexte hovoriť ako o prierezovej 

ekonomike, ktorá sa prelína prakticky všetkými sektormi a odvetviami ekonomiky 

a spoločnosti, pričom inštitucionalizovanou podobou poistenia je spomínané odvetvie 

národného hospodárstva – poisťovníctvo.46 

Problematike poistenia a poisťovníctva sa venujú viacerí autori ako E. Ducháčková, 

E. Kafková, A. Majtánová, D. Martinovičová, J. Daňhel, P. Chovan, T. Cipra, E. J. 

Vaughan, G. E. Rejda, J. Holyoake, B. Weipers, D. Atkins, E. Baranoff a iní, ktorí 

vymedzujú tieto pojmy. Z uvedených autorov poskytuje ucelenú definíciu poisťovníctva 

autorka D. Martinovičová47, ktorá pod týmto pojmom rozumie: „veľmi dôležité 

a dynamicky sa rozvíjajúce špecifické odvetvie trhovej ekonomiky, ktoré svojou činnosťou 

                                                      
45MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 33. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
46DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha: Professional publishing, 2006. s.37 – 38. ISBN 80-86946-00-2. 
47MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. Brno : KEY PUBLISHING, 2007. s. 65. 

ISBN 978-80-87071-08-3.  
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aktívne zasahuje do všetkých odvetví a do hospodárenia všetkých ekonomických 

subjektov. Poisťovníctvo zahrňuje všetkých poisťovateľov (tzn. poisťovacie inštitúcie), 

zaisťovateľov, sprostredkovateľov poistenia, likvidátorov poistných udalostí a asociácie, 

prípadne i ďalšie subjekty v danom štáte alebo regióne. Poisťovníctvo je zamerané na 

poistnú ochranu a tvorbu technických rezerv, ich správu a použitie. Je súčasťou finančnej 

a úverovej sústavy, je špeciálnym odvetvím peňažných služieb, ktoré poskytuje občanom, 

ziskovým a neziskovým organizáciám.“  

Špecifickou službou odvetvia poisťovníctva je poistenie. Ako už bolo uvedené, 

predmetnej oblasti sa venujú viacerí domáci a zahraniční autori, ktorí pristupujú 

k definovaniu poistenia z rôznych hľadísk. V nasledujúcom texte uvedieme vybrané 

definície tohto pojmu.  

Autorka W. Sulkowska48 pod pojmom poistenie vo všeobecnosti rozumie „metódu 

zabezpečenia sa pred dôsledkami náhodných udalostí, ktorá je založená na transfere rizika 

na inštitúcie poskytujúce poistnú ochranu, ktoré sa prostredníctvom poistenia zaväzujú 

kompenzovať prípadné budúce straty prostredníctvom finančného vyrovnania majetkových 

strát, ako aj strát nimi vyvolanými.“ V rámci definície W. Sulkowskej súhlasíme 

a autorkinou charakteristikou poistenia ako formy transferu rizika na komerčné poisťovne, 

no podľa nášho názoru definícia nedostatočne vyčerpáva možnosti krytia prípadných 

neočakávaných strát, kedy ich autorka obmedzuje len na straty majetkové a iné, vyvolané 

týmito stratami. V tomto zmysle je výstižnejšia definícia autorov J. Pidanyho, E. Kafkovej 

a V. Kyseľovej49, ktorí charakterizujú poistenie ako „dobrovoľný vzťah medzi dvoma 

zmluvnými stranami, pri ktorom jedna zmluvná strana, ktorá poisťuje, je ochotná 

odškodniť druhú zmluvnú stranu – poisteného v prípade straty, resp. škody. Poistiť sa 

môžu fyzické aj právnické osoby pre prípad rôznych udalostí ohrozujúcich ich majetok, 

zdravie, život, prípadne aj iné záujmy.“ 

Autor R. H. Blanchard50 charakterizuje poistenie ako „prísľub ochrany a/alebo 

služby zo strany poisťovateľa k poistenému.“ Ochranou v tomto prípade autor rozumie 

kompenzáciu finančných škôd a službou poskytnutie rôznorodej pomoci v súvislosti so 

sľubom ochrany. Autor ďalej uvádza, že prísľub ochrany je poskytovaný iba na udalosti, 

výskyt ktorých má náhodný charakter so súčasným stanovením výnimiek, na ktoré sa 

                                                      
48SULKOWSKA, W., a kol.: Ubezpieczenia. Krakow : Wydawnictvo Akadenii Ekonomicznej w Krakowie, 

2007. ISBN 978-83-7252-334-1. 
49PIDANY, J., KAFKOVÁ, E., KYSEĽOVÁ, V.: Poisťovníctvo – životné, neživotné a atribútmi na výrobné 

procesy. Košice : Royal Unicorn, s.r.o., 1999. s. 14. ISBN 80-968128-1-5. 
50BLANCHARD, F., H.: Introduction to Risk Management and Insurance. Washington D.C. : Beard Books,  

2001. s. 20. ISBN 1-58798-100-9.  
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prísľub nevzťahuje, pričom prisľúbená ochrana je právne vymožiteľná len do výšky 

skutočne vzniknutej škody.   

Autor J. W.  Kwon51 poistenie označuje ako „nástroj manažmentu rizika, kde jedna 

strana (poistený) prenáša, za vopred určené náklady (poistné), časť alebo všetky jej 

špecifické riziká na druhú stranu (poisťovňa) prostredníctvom právne záväznej zmluvy.“ 

Podobnú definíciu autor uvádza aj v publikácii s autorom H. D. Skipperom52, kde 

charakterizujú poistenie z hľadiska zmluvného práva ako aj z hľadiska spôsobu 

financovania rizika. Z hľadiska zmluvného práva autori definujú poistenie ako dohodu o 

transfere rizika, z hľadiska spôsobu financovania rizika autori charakterizujú poistenie ako 

prísľub poskytnutia plnenia v prípade náhodnej udalosti (vyšpecifikovanej v poistnej 

zmluve), za ktorý poistený subjekt platí dohodnutú cenu – poistné.    

Poistenie môžeme definovať teda i z právneho hľadiska, kedy sa už tento pojem 

zhmotňuje vo forme poistnej zmluvy, v ktorej sa poisťovateľ zaväzuje poskytnúť v 

dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená, 

pričom fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela, je 

povinná platiť poistné53. 

Autorka E. Ducháčková54 pod poistením z pohľadu finančnej kategórie rozumie 

„tvorbu, rozdeľovanie a použitie poistného fondu na úhradu potrieb vznikajúcich 

z náhodných udalostí.“ Autorka E. Kafková55 uvádza, že podstata a princíp poistenia 

vyžadujú, aby poisťovne vytvárali technické rezervy. Peňažné prostriedky v nich 

kumulované slúžia na úhradu poistných náhrad v čase vzniku poistnej udalosti. Pri 

rezervotvorných druhoch poistenia (klasifikácia poistenia je uvedená v nasledujúcej 

podkapitole) je potreba tvorby technických rezerv daná tým, že poisťovateľ zmluvne 

garantuje, že v budúcnosti vyplatí určitú sumu. Z toho dôvodu musí určitú časť odložiť na 

splatenie budúceho záväzku. Pri rizikových poisteniach je hlavný dôvod tvorby 

technických rezerv ten, že v sledovanom období nie sú známe všetky vzniknuté škody 

alebo nie je známa konečná výška záväzku, ktorý vznikne z tejto škody.  

                                                      
51KWON, W., J.: The Role of insurance in Corporate Risk Finance. In Review of Business. St. John's 

University, College of Business Administration. Vol. 24, Issue 3., s. 36 – 40. [online] [cit. 21. 1. 2010] 
Dostupné na internete: 
 <http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6451/is_3_24/ai_n29049932/?tag=content;col1>   

52KWON, W., J., SKIPPER, H., D.: Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. 
Malden : BLACKWELL PUBLISHING, Massachusetts, USA, 2007. s. 477. ISBN 978-1-4051-2541-3. 

53Zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení a doplnení neskorších predpisov.  
54DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 2005. s. 19. ISBN 80-86119-

92-0. 
55KAFKOVÁ, E.: Technické rezervy. In MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., 

KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo. Teória a prax. Praha : Ekopress, 2006. s. 178.  ISBN 80-869229-19-1. 
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Autor E. J. Vaughan56 definuje poistenie tak z pohľadu jednotlivca ako aj 

z pohľadu spoločnosti. „Z pohľadu jednotlivca je poistenie ekonomickým nástrojom 

prostredníctvom ktorého jednotlivec substituuje malými, istými nákladmi veľkú, neistú 

finančnú stratu, ktorú by v prípade vzniku a v prípade absencie poistenia musel znášať 

sám. Z pohľadu spoločnosti je poistenie ekonomický nástroj na redukciu a elimináciu 

rizika prostredníctvom procesu zlučovania dostatočného množstva homogénnych 

rizikových situácií do skupín s cieľom získať možnosť predpovedania vzniku škôd v danej 

skupine.“ V rámci poskytnutej definície autor uvádza zaujímavý prístup k charakteristike 

poistenia tak z pohľadu jednotlivca, ako aj spoločnosti. Avšak s časťou definície, kde autor 

charakterizuje poistenie z pohľadu spoločnosti ako „ekonomický nástroj na redukciu 

a elimináciu rizika“ nemožno podľa nášho názoru úplne súhlasiť. Poistenie ako také predsa 

neeliminuje riziko, poistenie nemôže vecne zabrániť negatívnej realizácii náhodnosti. 

Primárnym cieľom poistenia je v prípade realizácie náhodného nebezpečenstva zabezpečiť 

finančnú stabilitu a finančnú kontinuitu ekonomického subjektu.  

Výstižnejšiu definíciu pojmu poistenie ponúka autor J. Daňhel57, ktorý uvádza, že 

„metodologicky je podstata poistenia spätá s dialektickými filozofickými kategóriami 

nutnosť a náhodnosť, lebo poistenie predstavuje jednu z foriem ochrany ľudskej 

spoločnosti pred dôsledkami nepredvídateľných udalostí znamenajúcich straty na životoch 

a zdraví ľudí a na vytvorených materiálnych hodnotách.“   

 Z poskytnutých definícií je zrejmá nejednotnosť autorov v ponímaní tohto pojmu, 

avšak už z tohto nie vyčerpávajúceho počtu charakteristík môžeme vyšpecifikovať tri 

základné hľadiská definovania tohto pojmu: 

1. z hľadiska manažmentu rizika predstavuje poistenie jeden z nástrojov transferu 

rizika. Podľa autora M. Tichého58 je „poistenie najčastejším spôsobom prenosu 

rizika a v akomkoľvek manažmente rizika mu musí byť venovaná čo najväčšia 

pozornosť.“ 

2. z hľadiska právneho predstavuje poistenie právny vzťah, ktorý podľa autorky E. 

Kafkovej59 zahŕňa subjekt (poisťovne, zaisťovne, sprostredkovatelia), objekt 

(poisťovacia a zaisťovacia činnosť) a obsah (súhrn práv a povinností jeho 

účastníkov). 

                                                      
56VAUGHAN, E., J., VAUGHAN, T. M.: Essentials of Risk management and Insurance. Second Edition. 

New York : John Wiley & Sons 2000. s. 207 – 209. ISBN 047133183X. 
57DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 16. ISBN 80-86946-00-2. 
58TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C.H.Beck, 2006. s. 287. ISBN 80-7179-

415-5. 
59KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo. Vybrané kapitoly. Bratislava: EKONÓM, 2004. s.12. ISBN 80-225-1948-0. 
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3. z hľadiska finančnej kategórie poistenie predstavuje tvorbu, správu, rozdeľovanie 

a použitie poistného fondu na úhradu potrieb vznikajúcich z náhodných udalostí. 

Poisťovňa z časti prijatého poistného vytvára technické rezervy, aby bola schopná 

plniť svoje záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv v požadovanom objeme, 

štruktúre a čase. 

 

Obrázok č. 4 Hlavné hľadiská definovania pojmu poistenie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Pre komplexné pochopenie pojmu poistenie je potrebné brať do úvahy všetky tri 

uvedené hľadiska jeho definovania – poistenie ako súčasť manažmentu rizika, poistenie 

ako finančná kategória a poistenie z pohľadu zmluvného práva a vnímať poistenie ako ich 

prienik. V práci sa venujeme poisteniu predovšetkým z pohľadu manažmentu rizika, ako 

jednému z jeho nástrojov, prostredníctvom ktorého podniky prenášajú riziká na komerčné 

poisťovne.    

Súčasťou názvu práce je spojenie trvalo udržateľný rozvoj. Je potrebné 

poznamenať, že naším zámerom nie je exaktne hodnotiť prínos poistenia v rámci európskej 

a globálnej podpory koncepcie trvalo udržateľného rozvoja. Chceme skôr poukázať na to, 

že poistenie svojou konštrukciou patrí aj do tejto politiky. Samotný trvalo udržateľný 

rozvoj môžeme definovať60 ako cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický 

                                                      
60 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja. [online] [citované 12. 6. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.tur.vlada.gov.sk/data/files/950.pdf> 
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proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, 

environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, 

globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a 

regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje 

biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo 

výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy 

života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne 

a prírodné dedičstvo. Samotná politika trvalo udržateľného rozvoja je založená na 16 

princípoch (bližšie pozri nasledujúcu tabuľku). 

 

     Tabuľka č. 3 Princípy stratégie trvalo udržateľného rozvoja 

Princíp rešpektovania potrieb a práv 
budúcich generácií 

Princíp podpory rozvoja ľudských zdrojov 

Ekologický princíp 

Princíp preventívnej opatrnosti                
a predvídavosti 

Efektívnostný princíp 

Princíp rozumnej dostatočnosti 

Princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej 
a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme 

Princíp kultúrnej a spoločenskej integrity 

Princíp nenásilia 

Princíp autoregulačného a sebapodporného 
vývoja 

Princíp emancipácie a participácie 

Princíp solidarity 

Princíp sociálne, eticky a environmentálne 
priaznivého hospodárenia, rozhodovania, 
správania a riadenia 

Princíp subsidiarity 

Princíp prijateľných chýb 

Princíp optimalizácie 
       Zdroj: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 
 

Každý z uvedených princípov má zadefinované vlastné kritériá. Kritériami princípu 

preventívnej opatrnosti a predvídavosti sú uprednostňovanie preventívnych opatrení pred 

odstraňovaním nežiaducich následkov činností a rešpektovanie možných rizík. Tieto 

kritéria svojou povahou úzko súvisia s charakteristikou poistenia. Podnikateľské subjekty 

poistením chránia hodnoty, ktorých možné škody v budúcnosti predvídajú už v súčasnosti, 

pričom, ako už bolo uvedené, uzatvorenie poistnej zmluvy poisťovne podmieňujú 

aplikovaním rôznych foriem preventívnych opatrení. Uzatvorením poistnej zmluvy 

podnikateľ prispieva k  udržateľnému rozvoju svojho podnikania, pretože si obstaraním 

poistenia už vopred zabezpečuje finančnú náhradu za prípadnú vzniknutú škodu. 
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1.3.2 Klasifikácia poistení 

 

Komerčné poisťovne ponúkajú množstvo poistných produktov, ktoré je potrebné 

triediť a klasifikovať podľa rôznych kritérií s cieľom umožniť lepšiu orientáciu v poistných 

produktoch, poistných odvetviach a jednotlivých poisťovniach. Názory ekonómov v teórii 

a v hospodárskej praxi na klasifikáciu a triedenie poistení nie sú doposiaľ jednotné. 

Existujú rôzne klasifikácie postení, z ktorých najčastejšie používané slovenskými 

a českými autormi sú uvedené na obrázku č. 5. 

 

Obrázok č. 5 Klasifikácia poistení 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 48. ISBN 978-80-
8078-260-3, DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 2005. s. 29 – 31. 
ISBN 80-86119-92-0, vlastné spracovanie. 

  
 Autorka E. Ducháčková61 člení poistenia predovšetkým v závislosti od spôsobu 

tvorby rezerv na rizikové a rezervotvorné a podľa povahy plnenia na poistenia škodové 

a obnosové. Rizikové poistenia predstavujú poistenia s podmienenou návratnosťou 

finančných zdrojov. Znamená to, že existuje vysoká neurčitosť, či vôbec nastane poistná 

udalosť, koľkokrát a v akom rozsahu (rizikový charakter majú predovšetkým poistenia 

z odvetvia neživotného poistenia). Rezervotvorné poistenia sú také poistenia, pri ktorých 

sa vytvára vždy poistná rezerva na poistné udalosti. Ide o poistné udalosti, ktoré 

v budúcnosti jednoznačne vzniknú (rezervotvorný charakter majú predovšetkým poistenia 

z odvetvia životného poistenia, kde dochádza k výplate poistného plnenia pri dožití alebo 

pri úmrtí). Obnosové poistenia sa niekedy nazývajú aj poistenia na poistnú sumu, pretože 

                                                      
61DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 2005. s. 29 – 31. ISBN 80-

86119-92-0. 
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sa v nich stanovuje suma, ktorá udáva absolútnu výšku poistného plnenia. Pri poistnej 

udalosti sa vypláca poistné plnenie vo výške poistnej sumy alebo v rozsahu určitého 

percenta z poistnej sumy. Obnosové poistenia sa využívajú pri rizikách, v ktorých je 

možné škodu presne peňažne vyčísliť (napr. úrazové a životné poistenie). Škodové 

poistenia sú také poistenia, kde je poistné plnenie závislé od výšky vzniknutej škody. 

Vychádza sa zo vzájomných kvantitatívnych vzťahov medzi výškou poistného plnenia 

a výškou škody. Škodové poistenia sú typickou formou poistenia v poistení majetku a pri 

odškodňovaní majetkových strát v poistení zodpovednosti.  

 Autori D. Martinovičová62, A. Majtánová63, J. Pidany, E. Kafková a V. Kyseľová64 

okrem spomínaných kritérií klasifikujú poistenia podľa záväznosti na zákonné a zmluvné 

(ktoré ďalej členia na povinné a dobrovoľné). Pri zákonnom poistení vzniká poistný vzťah 

na základe právneho predpisu pričom sa poistná zmluva neuzatvára. Právny predpis určuje 

všetky náležitosti poistného vzťahu vrátane poisťovne, ktorá poistenie poskytuje, výšku 

poistného, poistné podmienky a pod. Poistenie je v platnosti bez ohľadu na to, či bolo 

alebo nebolo zaplatené poistné. Nezaplatením poistného sa porušuje zákon so všetkými 

dôsledkami. V súčasnom období v podmienkach SR sa v komerčnom poistení neuplatňuje 

zákonné poistenie. Uplatňuje sa len v systéme sociálneho a zdravotného poistenia. 

Povinné zmluvné poistenie je také poistenie, kde zákon síce stanovuje povinnosť ho 

uzatvoriť, ale podmienky musia byť konkretizované v poistnej zmluve. Takýmito 

poisteniami sú poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla a za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Dobrovoľné zmluvné poistenie 

v plnom rozsahu rešpektuje zmluvnú voľnosť jeho účastníkov a ich rovné postavenie. 

V prípade poistného záujmu má poistník možnosť vybrať si poisťovateľa, ktorý je 

oprávnený požadované poistenie ponúkať, a ktorého poistné podmienky mu najviac 

vyhovujú. 

  Druhové členenie rozlišuje medzi životným a neživotným poistením. Autorka A. 

Majtánová65 uvádza, že „poistný druh je samostatná skupina poistných odvetví, ktoré sa 

členia podľa rovnorodosti poisteného rizika.“ Autorka charakterizuje životné poistenie 

                                                      
62MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. Brno : KEY PUBLISHING, 2007. s. 53 – 55.                

ISBN 978-80-87071-08-3. 
63MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 48. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
64PIDANY, J., KAFKOVÁ, E., KYSEĽOVÁ, V.: Poisťovníctvo – životné, neživotné a atribútmi na výrobné 

procesy. Košice : Royal Unicorn, s.r.o. 1999. s. 17. ISBN 80-968128-1-5. 
65MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 49. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
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ako poistenie, ktoré zahŕňa krytie rizík ohrozujúcich životy ľudí. Kryje dve základné 

rizika: 

• riziko dožitia a  

• riziko smrti. 

 Neživotné poistenie je poistenie, ktoré zahŕňa celú škálu rizík neživotného 

charakteru, pričom ide predovšetkým o: 

• riziká ohrozujúce zdravie a životy osôb (úraz, choroba, invalidita a pod.),  

• riziká vyvolávajúce priame vecné škody (živelné riziká, krádež, vandalizmus 

a pod.) a 

• riziká vyvolávajúce finančné straty (prerušenie prevádzky, úverové riziká, 

zodpovednostné riziká a pod.). 

 Autorka D. Martinovičová66 uvádza členenie poistení na životné a neživotné na 

základe právnych predpisov pričom argumentuje, že „hlavnou a základnou myšlienkou 

poistného trhu EÚ je vytvoriť také predpoklady, aby každý poisťovateľ mal rovnaké 

podmienky pri poisťovaní na celom území štátov EÚ. K tomu je potrebné, aby aj 

klasifikácia poistení a skupín poistení bola prispôsobená vo všetkých členských štátoch.“ 

Pri vytváraní spoločného poistného trhu na území členských štátov EÚ je dôležité 

uplatňovanie smerníc EÚ o slobode usadzovania sa a pohybe poisťovacích služieb. 

V súvislosti s klasifikáciou poistenia možno spomenúť smernice z rokov 1973 a 1979. Prvá 

smernica z roku 1973 sa týkala neživotného poistenia67 a druhá z roku 1979 upravovala 

poisťovanie v oblasti životného poistenia68. Týmito smernicami sa dokumentovala 

základná klasifikácia poistení, a to na poistenie neživotné a poistenie životné. 

 V druhovom členení poistení amerických autorov, resp. autorov vychádzajúcich 

z americkej literatúry môžeme vidieť rozdiely v porovnaní s klasifikáciou autorov 

„starého“ kontinentu. Napríklad autori E. J. Vaughan a T. M. Vaughan69 členia poistenia 

na: 

• životné poistenie, ktoré delia na životné a penzíjne poistenie, 

• zdravotné poistenie, ku ktorému zaraďujú poistenie úrazu a choroby,  

                                                      
66MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. Brno : KEY PUBLISHING, 2007. s. 56.                

ISBN 978-80-87071-08-3. 
67Smernica Rady č. 73/239/EHS z 24. 7. 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 

opatrení vzťahujúcich sa na začatie a výkon priameho poistenia s výnimkou životného poistenia. 
68Smernica Rady č. 79/267/EHS z 5. 3. 1979 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych 

opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti životného poistenia. 
69VAUGHAN, E., J., VAUGHAN, T. M.: Essentials of Risk management and Insurance. Second Edition. 

New York : John Wiley & Sons 2000. s. 215. ISBN 047133183X. 
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• poistenie majetku a zodpovednosti, ku ktorým radia základné druhy poistenia ako 

poistenie proti ohňu, námorné poistenie, poistenie automobilov, poistenie 

zodpovednosti, poistenie odstupného, strojné poistenie, poistenie proti krádeži, 

poistenie úveru a pod. 

 Autori W. J. Kwon a H. D. Skipper70 rozlišujú medzi životným a neživotným 

poistením, pričom životné poistenie kryje predovšetkým riziká ako smrť, dožitie, pracovnú 

neschopnosť, úraz a chorobu a neživotné poistenie majetkové a zodpovednostné riziká. 

Podobné členenie uvádza aj autor G. E. Rejda71, ktorý člení poistenia na dve skupiny a to 

život/zdravie a majetok/zodpovednosť.  

 Autor F. H. Blanchard72 rozlišuje takisto dve skupiny poistení, a to životné 

poistenie a ostatné poistenia. Do životného poistenia autor zaraďuje predovšetkým riziká 

dožitie a smrť a skupinu ostatné poistenia člení na poistenie ohňa, námorné poistenie 

a poistenie nehody. I autor E. Baranoff73 delí poistenie na dve veľké skupiny, a to na 

život/zdravie a majetok/nehoda. Autori D. Atkins a I. Bates74 uvádzajú členenie poistení na 

životné a neživotné. Životné poistenie označujú aj ako dlhodobé poistenie, čo argumentujú 

ako dôsledok dlhodobej platnosti väčšiny poistných zmlúv v tomto poistnom druhu. Autori 

k dlhodobému poisteniu zaraďujú životné poistenie, dôchodkové poistenie a zdravotné 

poistenie. Do neživotnému poisteniu autori zahŕňajú „všetky ostatné typy poistení“.  

  

 Legislatíva upravujúca oblasť poisťovníctva na území SR75 rozlišuje dva poistné 

druhy – životné a neživotné poistenie. V rámci týchto druhov zákon o poisťovníctve 

uvádza ich jednotlivé odvetvia, konkrétne v životnom poistení 6 odvetví a v neživotnom 

18.  

 

 

 

 

                                                      
70KWON, W., J., SKIPPER, H., D.: Risk Management and Insurance: Perspectives in a Global Economy. 

Malden : BLACKWELL PUBLISHING, Massachusetts, USA, 2007. s.529, 567. ISBN 978-1-4051-2541-3. 
71REJDA, G. E.: Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley. International Edition. 

Ninth Edition, 2005. 345678910-CRW-08070605. 
72BLANCHARD, F., H.: Introduction to Risk Management and Insurance. Washington D.C., USA : Beard 

Books, 2001. s. 19. ISBN 1-58798-100-9. 
73BARANOFF, E.: Risk Management and Insurance. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2004. s. 40 – 41. 

ISBN 0-471-27087-3. 
74ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 18. ISBN 978-1-

906403-23-2. 
75predovšetkým Zákon NR SR č. 8/2008 o poisťovníctve. 
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     Tabuľka č. 4 Odvetvia životného poistenia 

1 
Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia, poistenie 
pre prípad smrti alebo dožitia 

2 Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí 

3 Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami 

4 Poistenie spojené s investičným fondom 

5 Dôchodkové poistenie 

6 
Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením        
k základným odvetviam životného poistenia 

       Zdroj: MAJTÁNOVÁ, A. a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009.  

 

 Okrem vymedzených dvoch poistných druhov legislatíva uvádza aj zoznam skupín 

neživotného poistenia. Autorka D. Palacková76 uvádza, že „tieto skupiny síce netvoria 

samostatné poistné odvetvie, avšak ich význam spočíva v zjednodušení procesu 

udeľovania povolení. Poisťovniam podnikajúcim v oblasti viacerých poistných odvetví 

spadajúcich do jednej skupiny stačí získať jednu licenciu pre túto skupinu poistení ako 

celok. Členenie poistných odvetví do skupín pre účely licencovania sa týka len 

neživotného poistenia, nakoľko tento poistný druh je v porovnaní so životným poistením 

omnoho rôznorodejší, čo odzrkadľuje aj počet poistných odvetví.“ 

 
   Tabuľka č. 5 Odvetvia neživotného poistenia 

1 Poistenie úrazu 

2 Poistenie choroby 

3 Poistenie škôd na pozemných motorových a nemotorových dopravných prostriedkoch 

4 – 6  Poistenie škôd na koľajových, leteckých a plávajúcich dopravných prostriedkoch 

7 
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu  
na použitý dopravný prostriedok 

8 
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených 
požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou 
energiou, zosuvom alebo zosadením pôdy 

9 
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 vzniknutých 
krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami ak nie sú zahrnuté v bode 8. 

10 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla                
a poistenie zodpovednosti dopravcu 

11 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného 
prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 

12 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plávajúceho dopravného 
prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu 

                                                      
76PALACKOVÁ, D.: Tendencie vývoja neživotného poistenia v Slovenskej republike ako súčasti európskeho 

poistného trhu : dizertačná práca. Bratislava : Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska 
fakulta, 2009. s. 28. 
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13 Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu íné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12 

14 Poistenie úveru 

15 Poistenie kaucie 

16 Poistenie rôznych finančných strát 

17 Poistenie právnej ochrany 

18 Poistenie osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta trvalého pobytu 
       Zdroj: Zákon NR SR č. 8/2008 o poisťovníctve. 

 

 V práci vychádzame predovšetkým z platnej klasifikácie poistení uvedenej 

v zákone o poisťovníctve, pričom sa podrobnejšie venujeme poistným produktom 

zostavených a ponúkaných za účelom „prenosu“ rizík podnikateľských subjektov na 

poisťovacie inštitúcie.  Vo výsledkoch práce  bude účel a charakter jednotlivých poistných 

produktov určených pre podnikateľské subjekty podrobnejšie popísaný.  
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2 CIELE DIZERTA ČNEJ PRÁCE 

 

Predkladaná dizertačná práca spracúva problematiku poistenia podnikateľských 

subjektov na území Slovenskej republiky. Práca je predovšetkým zameraná na 

charakteristiku faktorov, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt po poistnej ochrane, na popis 

ponuky poistných produktov pre podnikateľské subjekty v SR a jej komparáciu s 

vybranými krajinami EÚ ako aj na zhodnotenie dopytu po poistnej ochrane 

podnikateľských subjektov v konkrétnom odvetví SR. 

 

2.1 Hlavný cieľ a čiastkové ciele dizertačnej práce 

 

Primárnym cieľom dizertačnej práce je na základe vlastného výskumu popísať 

faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt po poistnej ochrane, charakterizovať súčasný stav 

v ponuke poistných produktov kryjúcich riziká podnikateľských subjektov na Slovensku, 

ako aj zhodnotiť súčasný stav v dopyte po poistnej ochrane podnikateľských subjektov 

nábytkárskej výroby v SR a poskytnúť návrh primeranej poistnej ochrany podnikateľských 

subjektov v závislosti od ich veľkosti. 

Predpokladom naplnenia hlavného cieľa práce je splnenie nasledujúcich 

čiastkových cieľov. 

1. Teoretické vymedzenie základných pojmov predmetnej oblasti. V zmysle 

komplexného prístupu k spracovaniu problematiky je nevyhnuté definovať 

základné pojmy danej oblasti s využitím dostupnej literatúry tak domácich, ako aj 

zahraničných autorov, ktorí sa vo svojej výskumnej činnosti zaoberajú témami 

blízkymi zameraniu dizertačnej práce. Ide predovšetkým o pojmy – riziko, 

manažment rizika a poistenie. Výber týchto pojmov nie je náhodný, naším 

zámerom je poukázať na úzku spojitosť rizika a poistenia a začleniť poistenie do 

systému podnikového riadenia.  

2. Charakterizovať základné faktory, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt po 

poistnej ochrane. Pri popise spomínaných faktorov budeme vychádzať zo 

všeobecnej ekonomickej teórie, ktorá dané činitele charakterizuje. My však tieto 

faktory doplníme o tie, ktoré sú špecifické pre poistný trh. Pri dopyte sa primárne 

zameriame na činitele, ktoré najviac ovplyvňujú záujem o poistnú ochranu zo 

strany podnikateľských subjektov. 
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3. Identifikova ť možnosti poistenia podnikateľských subjektov v SR. Ďalším 

čiastkovým cieľom dizertačnej práce je charakterizovať ponuku poistenia pre 

podnikateľské subjekty v SR, pretože len prostredníctvom vhodnej štruktúry 

portfólia poistných produktov komerčných poisťovní môžu podnikateľské subjekty 

efektívnym spôsobom vykonávať transfer rizika na tieto inštitúcie. Pri 

charakteristike ponuky poistných produktov pre podnikateľské subjekty budeme 

vychádzať z produktového portfólia poisťovní pôsobiacich na slovenskom 

poistnom trhu, z publikácií domácich a zahraničných autorov venujúcich sa 

predmetnej oblasti, a z výročnej správy Slovenskej asociácie poisťovní za rok 2008.  

4. Porovnať možnosti poistenia podnikateľských subjektov na Slovensku a vo 

vybraných vyspelých krajinách s trhovou ekonomikou – Rakúsko a Veľká 

Británia.  V rámci štvrtého čiastkového cieľa porovnáme štruktúru portfólia 

poistných produktov pre podnikateľské subjekty v domácich poisťovniach 

s poisťovňami vo vybraných vyspelých krajinách s trhovou ekonomikou – Rakúsko 

a Veľká Británia. Úvodom popisu možností poistenia podnikateľských subjektov 

v týchto troch krajinách uvedieme krátku charakteristiku ich poistných trhov 

prostredníctvom vývoja ukazovateľov predpísaného poistného a poistenosti.   

5. Zhodnotiť súčasný stav vo využívaní poistenia ako nástroja manažmentu 

rizika podnikmi vybraného odvetvia národného hospodárstva SR. V rámci 

piateho čiastkového cieľa podrobnejšie popíšeme využívanie poistenia podnikmi 

nábytkárskej výroby na území SR, pretože ide o odvetvie, v ktorom sú podniky 

v prípade realizácie rizík vystavené nebezpečenstvu vysokých škôd (predovšetkým 

živelných) v dôsledku charakteru používaného materiálu a technologického 

postupu. S cieľom oboznámenia sa so súčasným stavom vo využívaní poistenia 

podnikov zo spomínaného odvetvia zrealizujeme prieskum, v ktorom budeme 

dopytovať vybrané podniky tohto odvetvia prostredníctvom nami zostaveného 

dotazníka.  
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3 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA 

 

Na dosiahnutie uvedených cieľov dizertačnej práce boli použité metódy bežne 

využívané v ekonomických vedách. Naším zámerom bolo komplexné spracovanie 

problematiky poistenia podnikateľských subjektov, čo si vyžiadalo uplatňovanie 

systémového prístupu na zladenie použitých metód, pričom dôraz bol kladený 

predovšetkým na všeobecné logické metódy, ku ktorým patrí.  

• Abstrakcia – predstavuje myšlienkový proces, v ktorom sa pri rôznych objektoch 

skúmania vyčleňujú len ich podstatné charakteristiky (nepodstatné sa neuvažujú), 

čím sa vytvára model objektu obsahujúci len tie charakteristiky či znaky, ktorých 

skúmanie nám umožňuje získať odpovede na otázky, ktoré si kladieme. 

• Konkretizácia –  je opačný proces, kedy vyhľadávame konkrétny výskyt určitého 

objektu z určitej skupiny objektov a snažíme sa na neho aplikovať charakteristiky 

platné pre celú skupinu.  

• Analýza – je proces faktického alebo myšlienkového rozčlenenia celku (javu, 

objektu) na časti. Je to rozbor vlastností, vzťahov, faktov postupujúcich od celku 

k častiam. Analýza umožňuje odhaľovať rôzne stránky a vlastnosti javov 

a procesov, ich stavbu, vyčleňovať etapy, rozporné tendencie a pod. Analýza 

umožňuje oddeliť podstatné od nepodstatného, odlíšiť trvalé vzťahy od náhodných. 

• Syntéza – znamená postupovať od časti k celku. Dovoľuje poznávať objekt ako 

jediný celok. Ide o spájanie poznatkov získaných analytickým prístupom. Syntéza 

tvorí základ pre správne rozhodovanie. Oba myšlienkové prúdy (analýzu a syntézu) 

podobne ako abstrakciu a konkretizáciu, nemožno chápať oddelene, izolovane. Je 

dôležité dômyselne rozoberať jav na menšie zložky a z nich potom zostaviť celok. 

Nejde však len o jednoduché skladanie jednotlivých častí, ale o odhaľovanie 

nových vzťahov a zákonitostí. 

• Indukcia  – je proces vyvodzovania všeobecného záveru na základe poznatkov 

o jednotlivých javoch. Indukcia zaisťuje prechod od jednotlivých záverov 

k všeobecným. Závery induktívnych myšlienkových procesov sú vždy ovplyvnené 

subjektívnymi postojmi a preto majú obmedzenú platnosť. Indukcia sa objaví všade 

tam, kde pozorujeme nejaký fakt (jav, vlastnosť) a pýtame sa „Prečo to tak je?“ Pre 

získanie odpovedí si vytvoríme predbežné (nezáväzné) vysvetlenie (hypotézu) 

a táto hypotéza je prijateľná ak nám vysvetlí, prečo daný jav nastal. 
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• Dedukcia – predstavuje spôsob myslenia, pri ktorom od všeobecných záverov, 

tvrdení prechádzame k menej známym. Vychádzame teda zo známych, overených 

a všeobecne platných záverov a aplikujeme ich na jednotlivé, doposiaľ 

nepreskúmané prípady. Dedukcia je proces, prostredníctvom ktorého testujeme, či 

vyslovená hypotéza je schopná vysvetliť sformulovaný fakt. Metóda indukcie 

a dedukcie spolu veľmi úzko súvisia a často sa vo výskume vzájomne dopĺňajú 

resp. kombinujú. 

 

Okrem uvedených metód boli v procese spracovania dizertačne práce použité aj 

štatistické metódy, predovšetkým v súvislosti so spracovaním údajov získaných 

realizovaným dotazníkovým prieskumom a testom hypotéz. Ide najmä o: 

• korelačnú analýzu, ktorá uplatňuje štatistické metódy a postupy na posúdenie 

intenzity závislosti medzi kvantitatívnymi premennými. V práci sme využili najmä 

Pearsonov korelačný koeficient.  

• Studentov dvojvzorkový t-test, ktorý testuje hypotézu o rozdiele priemerov dvoch 

skupín. Test sa väčšinou používa na overenie, či zo vzoriek zistený rozdiel 

priemerov môže byť iba náhodný (rovný 0), alebo je štatisticky významný, pričom 

rozhodnutie o potvrdení, resp. zamietnutí nulovej hypotézy vykonáme na základe 

P-hodnoty. P-hodnota predstavuje pravdepodobnosť, že testovacia štatistika za 

predpokladu pravdivosti nulovej hypotézy dosiahne pri najmenšom tak extrémnu 

hodnotu ako je hodnota vypočítaná zo vzorky. Ak je P-hodnota nižšia ako zvolená 

hladina významnosti (v našom prípade 5 % t.j. 0,05), nulová hypotéza sa zamietne 

v prospech stanovenej alternatívnej hypotézy. Znamená to, že rozdiel medzi 

koeficientom vypočítaným zo vzorky a nulou je príliš veľký na to, aby mohol byť 

iba dôsledkom náhodného výberu, je teda štatisticky významný – medzi 

premennými je vzťah. Ak je P-hodnota rovná alebo vyššia ako zvolená hladina 

významnosti, nulovú hypotézu nemožno zamietnuť. Znamená to, že rozdiel môže 

byť iba dôsledkom náhodného výberu, nie je teda štatisticky významný – medzi 

premennými nie je vzťah. 

Na aplikáciu uvedených štatistických metód využijeme predovšetkým programy 

SAS a Minitab.  
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Postup pri spracovaní dizertačnej práce 

 

Spracovanie dizertačnej práce môžeme rozdeliť do troch etáp. V prvej etape sme 

získavali a triedili údaje týkajúce sa predmetu výskumu. Vychádzali sme zo súčasného 

stavu riešenia problematiky doma a v zahraničí, ktorý je popísaný v dostupnej literatúre. 

Okrem odborných a vedeckých publikácií sme ako informačný zdroj využívali aj internet, 

ktorý nám umožnil prístup k zahraničným databázam vedeckých a karentovaných článkov. 

V druhej etape práce sme charakterizovali faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku po 

poistnej ochrane. Pri spracovaní tejto časti sme vychádzali z publikácií autorov 

makroekonomickej teórie, ktorí všeobecne charakterizujú faktory ovplyvňujúce dopyt 

a ponuku. Pri popise daných faktorov sme však zohľadnili charakteristiky poistenia ako 

špecifickej peňažnej služby. V rámci druhej etapy spracovania práce sme ďalej 

charakterizovali možností poistenia podnikateľských subjektov na území SR a vo 

vybraných krajinách EÚ –  Rakúsku a Veľkej Británii. V tejto súvislosti sme okrem 

uvedených metód využili i metódu komparácie, ako všeobecnú operáciu myslenia, ktorá 

vyúsťuje do zistenia, či sú dva (alebo tri) predmety alebo javy rovnaké (totožné), podobné 

alebo odlišné. Ten istý jav môže byť z istého hľadiska podobný, ale z iného hľadiska 

odlišný, preto si treba uvedomiť hľadisko, z ktorého sa porovnávanie uskutočňuje. Pre 

porovnanie ponuky poistných produktov pre podnikateľské subjekty sme si preto zvolili 

predovšetkým tri charakteristiky, a to formu ponúkania poistných produktov, možnosti 

prispôsobenia poistných produktov potrebám podnikateľských subjektov ako aj rozsah 

rizík krytých rovnakým poistným produktom. 

 V tretej etape spracovania práce bolo naším zámerom prostredníctvom nami 

zostaveného dotazníka zisťovať súčasný stav v postojoch k poisteniu a vo využívaní 

poistenia podnikateľskými subjektmi na Slovensku. Z finančných, personálnych, ako aj 

technických dôvodov nebolo možné skúmať využívanie poistenia podnikmi všetkých 

odvetví národného hospodárstva. Preto sme si vopred stanovili odvetvie, na ktoré sme 

zamerali pozornosť – výroba nábytku na území SR. Pri výbere odvetvia výroby nábytku 

sme vychádzali jednak z vlastných záverov o výške možných škôd v prípade realizácie 

rizík (predovšetkým živelných), jednak zo štatistík požiarovosti77, v ktorých zaznamenáva 

drevospracujúci priemysel jednu z najvyšších požiarovostí v rámci priemyselnej výroby 

                                                      
77Požiarovosť za I. štvrťrok 2010 podľa odvetví ekonomických činností. [online][cit. 3. 5. 2010] Dostupné na 

internete:<http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/pteu1/statistika_za_prvy_stvrtrok_20
10/Poziarovost%20za%20prvy%20stvrtrok%202010%20podla%20odvetvi%20ekonomickych%20cinnosti.
pdf> 
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v SR, ako aj z názorov odborníkov z poistnej praxe78, ktorí konštatujú, že toto odvetvie 

patrí v prípade realizácie rizík k najškodovejším. 

S cieľom získať primárne údaje sme využili empirické metódy zberu dát, a to 

predovšetkým dotazníkový prieskum a rozhovor. Výskumnú vzorku podnikov sme získali 

nasledovne. 

• Prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva hospodárstva SR sme vstúpili 

a zaregistrovali sa do databázy firiem www.kompass.com, kde sme našli zoznam 

podnikov podnikajúcich v oblasti výroby a predaja nábytku na Slovenku. Podniky 

sú v tejto databáze rozčlenené v rámci tej istej činnosti (v našom prípade výroba a 

predaj nábytku) do pomerne veľkého počtu kategórií a subkategórií, pričom jeden 

konkrétny podnik sa spravidla nachádza vo viacerých kategóriách (ak daný podnik 

vyrába napr. kuchynské linky, obývacie zostavy či stoličky, je v tejto databáze 

evidovaný napr. v kategórii nábytok do domácnosti kuchynský, nábytok do 

domácnosti obývačkový, či v kategórii výroba stoličiek a pod.). Databáza uvádza 

celkovo v položke nábytok 1486 spoločností a ako sme už uviedli, obsahuje 

podniky tak výrobné ako aj obchodné. Po preskúmaní všetkých kategórií 

a subkategórií sme odstránením duplicít získali 542 podnikov. Následne sme každý 

z týchto podnikov vyhľadali v obchodnom registri (databáza obsahuje iba 

obchodné spoločnosti), kde sme skúmali predmet ich činnosti, pretože sme si 

stanovili, že vo výskumnej vzorke budú iba výrobcovia nábytku. Takýmto 

spôsobom sme z 542 podnikov získali 153 firiem, ktorých činnosť sme ešte 

overovali na ich internetových stránkach (v prípade absencie vlastnej internetovej 

stránky, sme skúmali odkazy na daný podnik na viacerých inzertných stránkach), 

na základe čoho sme vyprofilovali výskumnú vzorku obsahujúcu 91 podnikov 

nábytkárskej výroby. 

• Z 91 podnikov sa nám podarilo telefonicky kontaktovať 67 spoločností. Počas 

telefonátov sme konateľom spoločnosti stručne vysvetlili zámery nášho výskumu 

a poprosili ich o vyplnenie dotazníka. Z oslovených podnikov nám prisľúbilo účasť 

a vyplnilo dotazník 19 spoločností (čo predstavuje 20,8 percentnú návratnosť), 

ktorým sme dotazník poslali emailom (v prípade väčších vzdialeností) alebo sme si 

dohodli osobné stretnutie.  

                                                      
78KUĽKOVÁ, E.: Poistenie podnikateľských subjektov. Prednáška v rámci projektu Nadácie Tatra banky – 

Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom e-Learningu. PHF Košice. 22. 4. 2010. 
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• Následne sme s cieľom doplnenia vzorky na základe osobných kontaktov oslovili 5 

živnostníkov, ktorých podnikateľskou činnosťou je výroba nábytku. Majitelia 

týchto podnikov prisľúbili účasť na prieskume a v rámci osobných stretnutí vyplnili 

nami zostavený dotazník. 

Týmto postupom sme vytvorili výskumnú vzorku, ktorá obsahuje 24 podnikov, 

ktorú tvorí 19 spoločností s ručením obmedzeným a piati živnostníci. Počet zamestnancov 

podnikov výskumnej vzorky sa pohybuje od 1 do 65, pričom ide o podniky tak zo 

západného, stredného, ako aj východného Slovenska. Podrobnejšiu charakteristiku 

výskumnej vzorky uvádzame v prílohe č. 2. 

Prieskum sme realizovali v období február 2010 – marec 2010. Získané údaje sú 

spracované prostredníctvom softvéru MS Excel, a štatistickými programami SAS 

a Minitab. Prezentácia výsledkov výskumnej práce je realizovaná formou tabuliek, grafov 

doplnených slovným komentárom. 

 

3.1 Hypotézy výskumnej práce 

 

V nasledujúcom texte prezentujeme hypotézy, ktoré sme zostavili v závislosti od 

vyššie uvedených cieľov, a ktoré sme v dizertačnej práci prostredníctvom vlastného 

výskumu overovali.  

1. Portfólio poistných produktov poisťovní pôsobiacich v SR nevykazuje 

v porovnaní s poistnými portfóliami vyspelých krajín rozdiely. Na základe 

skutočnosti, že v prevažnej časti slovenských poisťovní má väčšinový alebo 

menšinový podiel zahraničný kapitál, môžeme predpokladať, že portfólio poistných 

produktov pre podnikateľské subjekty domácich poisťovní v porovnaní s poisťovňami 

zo západoeurópskych krajín je totožné. Na porovnanie možností poistenia 

podnikateľských subjektov na slovenskom, rakúskom a britskom trhu použijeme nami 

vybrané charakteristiky, a to predovšetkým formu ponúkania poistných produktov 

(buď ako samostatné produkty alebo prostredníctvom „balíčkov poistenia“), možnosti 

prispôsobenia poistných produktov potrebám podnikateľských subjektov, ako 

aj rozsah rizík krytých zhodným poistným produktom. Uvedenú vedeckú hypotézu 

nebudeme transformovať na hypotézu štatistickú. Budeme ju overovať empirickým 

výskumom. V prípade slovenského poistného trhu budeme vychádzať z produktového 

portfólia všetkých poisťovní, ktoré na tomto trhu poskytujú poistné produkty pre  

podnikateľské subjekty, ako aj z výročnej správy Slovenskej asociácie poisťovní za 
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rok 2008. Ponuku poistných produktov na rakúskom poistnom trhu budeme 

identifikovať na základe produktových portfólií vybraných komerčných poisťovní – 

konkrétne prvých 10 poisťovní podľa veľkosti ich trhového podielu v neživotnom 

poistení, ktorých spoločný podiel tohto trhu v roku 2008 predstavoval 79,8 %79, ďalej 

pomocou výročnej správy Rakúskej asociácie poisťovní za rok 2008 a informačných 

materiálov vydávaných asociáciou80. V prípade britského poistného trhu budeme pri 

hodnotení ponuky poistných produktov pre podnikateľské subjekty vychádzať 

z informačných materiálov Britskej asociácie poisťovní, publikácie autorov D. Atkinsa 

a I. Batesa81, ktorá sa venuje britskému poistnému trhu a produktových portfólií troch 

vybraných poisťovní z Top 10 najväčších poisťovacích spoločností poskytujúcich 

neživotné poistenie na tomto trhu.      

 

2. Existuje vzťah medzi tržbami podniku a nákladmi na poistné. Autori venujúci sa 

predmetnej oblasti uvádzajú, že veľkosť podniku má vplyv na dopyt po poistnej 

ochrane (pričom v niektorých prípadoch priamo a iných nepriamo úmerne). Na 

základe údajov získaných z dotazníkového prieskumu a Obchodného registra SR preto 

budeme overovať vzťah medzi veľkosťou tržieb (predpokladáme, že čím väčšie tržby, 

tým väčší podnik) a nákladmi na poistné na podmienkach našej výskumnej vzorky. 

Stanovíme nulovú a alternatívnu hypotézu:  

 H0: ρ = 0 

 H1: ρ ≠ 0 

kde ρ predstavuje hodnotu Pearsonovho korelačného koeficientu. Uvedenú nulovú 

štatistickú hypotézu testujeme pomocou t-testu, pričom ak ju môžeme na hladine 

významnosti α = 0,05 zamietnuť, považujeme dané ukazovatele za závislé.  

 

 

 

                                                      
79Jahresbericht der Versicherungsverband Österreich 2008. 
80predovšetkým ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH – Eine Information über  

Versicherungen für Unternehmer. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs. 2008. 
[online] [citované 25. 11. 2009] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>. a 
DER VERSICHERUNGSLEITFADEN – DAS SCHLAUE BUCH ZU DEN WICHTIGSTEN 
VERSICHERUNGEN. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 2010.[online][cit. 12. 
2. 2010] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php> 

81ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 15. ISBN 978-1-
906403-23-2 
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3. Existuje vzťah medzi vznikom poistnej udalosti v podniku v minulom období 

a súčasným počtom obstaraných poistných produktov. Autori zaoberajúci sa 

skúmaním problematiky dopytu podnikateľských subjektov po poistnej ochrane 

uvádzajú, že súčasný dopyt podnikov po poistnej ochrane je ovplyvnený vznikom 

poistnej udalosti v minulom období. Z osobných rozhovorov vyplynulo, že podobného 

názoru sú aj odborníci z poistnej praxe. Budeme preto skúmať existenciu tohto vzťahu 

aj na našej výskumnej vzorke. Stanovíme si nulovú a alternatívnu hypotézu: 

H0: µ1 - µ2 ≤ 0 

H1: µ1 - µ2 > 0 

kde µ1 predstavuje priemerný počet obstaraných poistných produktov v podnikoch, 

ktoré v minulom období zaznamenali poistnú udalosť a µ2 predstavuje priemerný 

počet poistných produktov v podnikoch, ktoré nezaznamenali v poslednom období 

poistnú udalosť. Uvedenú nulovú štatistickú hypotézu testujeme pomocou t-testu, 

pričom ak ju môžeme na hladine významnosti α = 0,05 zamietnuť, považujeme dané 

ukazovatele za závislé. 

   

4. Existuje vzťah medzi ukazovateľmi poistenosť podniku a rentabilitou aktív. 

Autori D. Atkins a I. Bates82 uvádzajú, že „poistenie umožňuje podnikateľom 

plánovať svoje obchodné záležitosti s väčšou istotou a s duševným pokojom, ktorý 

pramení z pocitu, že sú chránení pred mnohými formami neočakávaných finančných 

strát.“ Opierajúc sa o toto konštatovanie (ale aj o tvrdenia iných autorov) by sme 

mohli predpokladať, že pocit určitého bezpečia (vplyvom prítomnosti poistenia) má 

pozitívny vplyv na rozhodovanie a následne na hospodársky výsledok. Poistenosťou 

podniku budeme v tomto prípade rozumieť podiel sumy ročného poistného za všetky 

druhy poistení, ktoré má podnik uzatvorené a sumy podnikových aktív. Rentabilitu 

aktív vyčíslime ako podiel výsledku hospodárenia po zdanení a sumy podnikových 

aktív. Stanovíme nulovú a alternatívnu hypotézu:  

 H0: ρ = 0 

 H1: ρ ≠ 0 

kde ρ predstavuje hodnotu Pearsonovho korelačného koeficientu. Uvedenú nulovú 

štatistickú hypotézu testujeme pomocou t-testu, pričom ak ju môžeme na hladine 

významnosti α = 0,05 zamietnuť, považujeme dané ukazovatele za závislé. 

                                                      
82ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 59. ISBN 978-1-

906403-23-2 



54 
 

4 VÝSLEDKY PRÁCE 

 

Vo výsledkoch práce zhrnieme poznatky, ku ktorým sme dospeli v procese 

spracovania dizertačnej práce. Konkrétne, charakterizujeme faktory ovplyvňujúce dopyt 

a ponuku po poistnej ochrane, popíšeme ponuku poistných produktov pre podnikateľské 

subjekty na území SR so súčasným porovnaním s vybranými krajinami EÚ – Rakúsko 

a Veľká Británia, a uvedieme výsledky realizovaného dotazníkového prieskumu.  

 

4.1 Charakteristika faktorov ovplyvňujúcich ponuku a dopyt na poistnom trhu 

 

Trhová ekonomika je založená na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže. 

Jej fungovanie sa zabezpečuje prostredníctvom trhového mechanizmu. Trhový 

mechanizmus predstavuje súhrn vzťahov a procesov, ktoré napomáhajú koordinácii 

slobodných rozhodnutí o výrobe a spotrebe, pričom najdôležitejším nositeľom informácií 

je cena statku. Trhový mechanizmus možno aplikovať na také rozdielne trhy ako sú napr. 

trh s automobilmi, trh s ovocím, trh s futbalovými hráčmi, či poistný trh. V každom 

uvedenom prípade sú množstvo statku, ktoré sa vyrába, resp. ponúka a cena, za ktorú sa 

vyrába, resp. ponúka určované vzájomným pôsobením dopytu a ponuky.  

Naším zámerom je v nasledujúcom texte popísať faktory, ktoré najvýraznejšie 

vplývajú na dopyt a ponuku po poistnej ochrane. Budeme vychádzať z faktorov uvedených 

na obrázku č. 6, pričom ich doplníme o tie, ktoré sú charakteristické práve pre poistný trh.  

Autorka E. Kafková83 charakterizuje poistný trh ako „podnikateľský priestor, kde 

sa stretáva ponuka poistenia a dopyt po poistení a vznikajú vzťahy medzi predávajúcimi 

poistenie – poisťovňami a kupujúcimi poistenie – poistenými, ktorý za túto ochranu platia 

poistné.“ Poistný trh zahŕňa inštitúcie, ktoré sa od seba líšia zameraním, organizačnou 

formou i veľkosťou. V rámci tohto trhu svoju činnosť vykonávajú predovšetkým 

poisťovne, zaisťovne, sprostredkovatelia poistenia, orgán dohľadu nad poisťovníctvom, 

asociácie a poistení (bližšie pozri obr. č. 7). 

 

 

 

 

                                                      
83KAFKOVÁ, E., a kol.: POISŤOVNÍCTVO – Vybrané kapitoly. Bratislava : EKONÓM, 2004. s. 13. ISBN 

80-225-1948-0.  
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     Obrázok č. 6 Všeobecné faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku 

 
Zdroj: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: EKONÓMIA. Bratislava : ELITA, 2000. s. 47, 50. 
ISBN 80-8044-059-X., LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. s. 
98, 102.  ISBN 978-80-8078-164-4., vlastné spracovanie. 

 

Poistný trh zahŕňa všetky vzťahy medzi predávajúcimi a kupujúcimi, ktorí 

používajú ako predmet výmeny peňažnú službu – poistenie. Poistný trh je živý, dynamicky 

sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. 

Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu a dosiahnuť dominantné postavenie. Poistný trh tak 

vytvára konkurenčné prostredie, kde sa poisťovne uchádzajú o klienta prostredníctvom 

ponuky širokého sortimentu poistných produktov. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah 

ponuky poisťovacích služieb, ako aj na cenu za poskytovanú poistnú ochranu, pričom 

vykazuje určitú diferenciáciu poisťovní v závislosti od poskytovaných poistných 

produktov. Poistný trh sa podstatne líši od iných hospodárskych trhov tým, že široké vrstvy 

trhových subjektov si celkom neuvedomujú svoj dopyt po poistení. Dôvodom je, že 

nemajú dostatočné informácie o možných rizikových situáciách84. 

  

                                                      
84MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 69. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
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Obrázok č. 7 Slovenský poistný trh 

 
Zdroj: vlastné spracovanie. 
CEA – Európska federácia národných asociácií poisťovní a zaisťovní. 

 

Faktory ovplyvňujúce ponuku poistnej ochrany  

 

Ekonomická teória charakterizuje ponuku ako množstvo statkov, ktoré sú 

predávajúci ochotní predávať v závislosti od ceny. Predstavuje súhrn všetkých 

zamýšľaných predajov, s ktorými výrobcovia prichádzajú na trh s cieľom predať statky za 

určitú cenu.85 Na ponuku poistnej ochrany pôsobí rad faktorov. Sú to tak faktory 

charakteristické pre všetky trhy, ako aj tie, ktoré sú typické len pre poistný trh. 

V nasledujúcom texte sa budeme bližšie venovať spomínaným činiteľom, pričom budeme 

čerpať z poznatkov domácich a zahraničných autorov zaoberajúcich sa predmetnou 

oblasťou. 

 
 

                                                      
85LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. s. 93. ISBN 978-80-8078-

164-4. 
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Obrázok č. 8 Faktory ovplyvňujúce ponuku poistnej ochrany 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: EKONÓMIA. Bratislava : ELITA, 2000. s. 50. ISBN 80-
8044-059-X., LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. s. 102. ISBN 
978-80-8078-164-4., vlastné spracovanie. 
 

Cena poistnej ochrany je významným faktorom ovplyvňujúcim ponuku na tomto 

trhu. Cena za poistnú ochranu je podobne ako v iných odvetviach funkciou nákladov. 

Avšak, na rozdiel od iných odvetví, náklady pri predaji poistného produktu nie sú úplne 

známe, a nebudú úplne známe až do okamihu uplynutia platnosti poistnej zmluvy alebo do 

okamihu vzniku nároku na poistné plnenie86. Teda hlavným rozdielom pri stanovovaní 

ceny za statok na poistnom trhu a v iných odvetviach je ten, že cena za poistnú ochranu sa 

stanovuje z veľkej časti s využitím údajov o škodách v minulosti, na základe ktorých sa 

predikuje ich možný budúci vývoj. Výpočet poistného možno znázorniť všeobecným 

kalkulačným vzorcom87:  
 

 

Pb = Pn + Nv + Z + PR 

 

kde:  Pb je brutto poistné, 
         Pn je netto poistné (škodovosť), 
         Nv sú vlastné náklady, 
         Z je zisková prirážka, 
         PR sú iné prirážky (alebo zľavy).  

 

Na vyčíslenie jednotlivých zložiek poistného sa podobne ako v iných odvetviach 

ekonomiky používajú metódy a techniky kalkulácie, pravdaže so zreteľom na špecifiká 

poisťovacej služby. Prvoradou úlohou kalkulácie poistného je úhrada úplných vlastných 

nákladov poisťovne ako komerčného podniku. Predmetom kalkulácie, t. j. cenou služby, je 

                                                      
86VAUGHAN, E., J., VAUGHAN, T. M.: Essentials of Risk management and Insurance. Second Edition. 

New York : John Wiley & Sons 2000. s. 235. ISBN 047133183X. 
87MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. Brno : KEY PUBLISHING, 2007. s. 146. 

ISBN 978-80-87071-08-3. 
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tarifné poistné, vzťahujúce sa buď na jednotlivé produkty, alebo na konkrétne poistné 

riziká, ktoré sú zahrnuté v produkte. Úplné vlastné náklady poisťovacej služby majú dve 

základné zložky: prvou, a rozhodujúcou sú náklady na poistné plnenia – v kalkulačnej 

terminológii sa nazývajú aj „netto poistné“ a druhou zložkou sú náklady správnej réžie 

poisťovne. Autor J. Daňhel88 uvádza, že hlavný problém pri vyčísľovaní jednotlivých 

zložiek poistného je spojený s kvantifikáciou nákladov na poistné plnenia, teda s netto 

poistným. Faktory, ktoré ovplyvňujú vznik a veľkosť škôd sú (ako už bolo niekoľko krát 

zdôrazňované) náhodnej povahy a meniace sa v čase. Pri vyčísľovaní poistného je potrebné 

pre daný kalkulačný model zabezpečiť, aby čo najpresnejšie zachytil pôsobenie týchto 

náhodných vplyvov s cieľom čo najvernejšie vymodelovať ich budúci vývoj. 

Vyrovnávanie pomeru medzi poistným a vyplatenými plneniami je všeobecne možné, 

pretože v rámci celkového súboru poistených dochádza k vzájomnej kompenzácii 

pôsobenia náhodnosti na základe fungovania tzv. štatistického zákona veľkých čísel.89 

Táto vlastnosť štatistického zákona veľkých čísel umožňuje subjektom, aby riziko 

diverzifikovali tým, že sa budú združovať.  

 

 Tabuľka č. 6 Škodovosť a nákladovosť v neživotnom poistení za rok 2009 

Údaje v % Škodovosť    Nákladovosť  Kombinovaný 
ukazovateľ     

Životné poistenie – pripoistenie 20,57 22,92 43,48 

Poistenie úrazu a choroby 23,88 39,84 63,73 

PZPM* 58,52 28,53 87,05 

Poistenie motorových vozidiel 67,84 28,85 96,70 

Poistenie škôd na iných ako pozemných DP 31,29 24,12 55,41 

Poistenie zodpovednosti dopravcu 17,52 31,64 49,16 

Poistenie majetku 44,66 31,92 76,59 

Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu 5,23 31,57 36,80 

Poistenie úveru, kaucie a rôznych fin. strát 161,61 36,70 198,31 

Poistenie právnej ochrany 39,20 66,58 105,78 

Asistenčné poistenie 39,81 41,10 80.90 

Aktívne zaistenie 98,91 28,63 127,54 

Spolu 54,86 30,52 85,38 
  Zdroj: NBS – Analýza slovenského finančného sektora za rok 2009.         
  *PZPM – povinne zmluvné  poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

                                                      
88DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 64. ISBN 80-86946-00-2. 
89Pre jednotlivý subjekt i pre malé skupiny subjektov sú straty prirodzeným vyústením  situácií v neistých 

podmienkach. Avšak vo veľkom kolektíve je podiel subjektov, ktoré utrpia straty v zásade stály a v určitej 
miere predvídateľný.  
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Tabuľka č. 6 uvádza hodnoty škodovosti (netto poistného), nákladovosti 

(prevádzkové náklady poisťovne) a kombinovaného ukazovateľa (súčet hodnôt škodovosti 

a nákladovosti) za skupiny neživotného poistenia v roku 2009. Z tabuľky je zrejmé, že až 

tri poistné skupiny mali hodnotu kombinovaného ukazovateľa väčšiu ako 100 %, čo 

znamená, že boli stratové. Najvyššiu hodnotu (198 %) vykázalo poistenie úveru, kaucie a 

rôznych finančných strát.  

Na druhej strane, niektoré skupiny dosahujú relatívne nízke hodnoty spomínaných 

ukazovateľov. Poistní matematici by podľa nášho názoru mali zvážiť rekalkuláciu 

poistného v niektorých skupinách s cieľom znížiť rozpätie medzi najnižšou a najvyššou 

hodnotou kombinovaného ukazovateľa, a tým zreálniť cenu poistnej ochrany 

v jednotlivých produktoch (v skupinách s nižšou škodovosťou a nákladmi existuje priestor 

na znižovanie poistného, v skupinách s kombinovaným ukazovateľom tesne pod a nad 

úrovňou 100 % je potrebné pristúpiť k navýšeniu poistného). V opačnom prípade poistné 

nebude zodpovedať rozsahu daného rizika, pretože poisťovne budú mať tendenciu 

z prostriedkov vysoko ziskových poistení uhrádzať straty z tých poistných produktov, 

v ktorých je vyššia škodovosť ako bola kalkulovaná. 

 

        Tabuľka č. 7 Ceny PZPM pre konkrétny automobil 

Údaje v eur 
Cena koncom 

roka 2009 
Cena začiatkom 

roka 2010 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 94,55 159,79 

AXA poisťovňa, a. s. 91,28 183,00 
ČSOB poisťovňa, a. s. 74,00 167,17 

Generali poisťovňa, a. s. 113,70 130,65 
Groupama poisťovňa, a. s. 85,08 85,08 

Komunálna poisťovňa, a. s. 76,50 90,00 
Kooperativa poisťovňa, a. s. 76,50 88,97 

Union poisťovňa, a. s. 95,16 110,00 
UNIQA poisťovňa, a. s. 118,92 157,08 

Wüstenrot poisťovňa, a. s. 72,00 109,00 
          Zdroj: vlastné spracovanie na základe konzultácii so sprostredkovateľom poistenia. 

 

Pri problematike kalkulácie poistného je tiež potrebné spomenúť, že fakt, že 

skutočný škodový priebeh daného poistenia v budúcom období je závislý od náhodnej 

veličiny, ktorej hodnoty generuje náhodný mechanizmus, zvádza niekedy manažérov 

poisťovní aby v konkurenčnom boji neakceptovali odporúčania poistných matematikov 
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a stanovovali, za účelom získania konkurenčnej výhody, poistné pod úrovňou odporúčanou 

kalkulačným modelom. Tento postup potom ospravedlňujú vierou, že náhodný 

mechanizmus sa bude vyvíjať práve v ich prospech. Príkladom neúmerného znižovania 

poistného s cieľom získať klienta je produkt povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZPM). Predpísané poistné z tohto 

produktu tvorí najväčšiu časť objemu predpísaného poistného v neživotnom poistení, 

hlavne preto, že PZPM majú povinnosť uzatvoriť tak občania, ako aj podnikateľské 

subjekty (v SR viac ako 1,9 mil. poistených automobilov ročne). 

Ako je zrejmé z tabuľky č. 7, poisťovne (až na Groupama poisťovňu, a. s.) s cieľom 

poistiť čo najväčšiu časť veľkého počtu motorových vozidiel (ktorých vodiči majú 

povinnosť uzatvoriť toto poistenie) neváhajú pred koncom kalendárneho roka výrazne 

znížiť cenu poistného. Poisťovne sa k takémuto zámernému znižovaniu cien uchyľujú 

aj z toho dôvodu, že vnímajú PZPM ako produkt, pri predaji ktorého ponúkajú vodičom aj 

iné produkty zo svojho portfólia.  

Organizácia trhu – pod organizáciou trhu ako faktorom, ktorý ovplyvňuje ponuku 

poistnej ochrany rozumieme predovšetkým počet poskytovateľov poistenia a z toho 

vyplývajúcu koncentráciu poistného trhu (meranú prostredníctvom Herfindahl-

Hirschmanovho indexu – HHI). Do roku 1989 pôsobila na území SR jedna poisťovňa 

s monopolným postavením. Proces transformácie ekonomiky, začiatkom 90.-tych rokov 

umožnil vznik nových poisťovní, ako aj vstup zahraničného kapitálu. V súčasnosti ponúka 

služby poistnej ochrany v SR 20 poisťovní.  

 

   Tabuľka č. 8 Vývoj koncentrácie slovenského poistného trhu 

HHI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celý poistný trh 2591 2412 2196 1828 1738 1729 1706 

Trh so ŽP 1825 1611 1471 1377 1397 1420 1394 

Trh s NP 3648 3433 3125 2532 2352 2331 2371 

Trh s PZPM 5229 4741 4036 2892 2686 2711 2712 

   Zdroj: Výročné správy Slovenskej asociácie poisťovní 2002 – 2008.  

 

Koncentrácia slovenského poistného trhu ako celku klesala v celom období a od 

roku 2006 sa hodnoty HHI pohybujú v intervale strednej koncentrácie odvetvia (vysoké 

hodnoty HHI v rokoch 2002 a 2003 boli spôsobené predovšetkým zlúčením Slovenskej 

poisťovne a. s. a Allianz poisťovne a. s.). Aj napriek nastúpenému trendu poklesu 
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koncentrácie je však ešte stále trh rozdelený medzi malú skupinu poisťovní, a to 

predovšetkým Allianz – Slovenskú poisťovňu, a .s. (ďalej aj Allianz – SP, a. s.), 

Kooperativu poisťovňu, a. s., Generali – Slovensko poisťovňu, a. s., Amslico AIG Live 

poisťoňu, a. s. a ING Životnú poisťovňu, a. s. ktoré spolu „kontrolujú“ viac ako tri štvrtiny 

poistného trhu.  

Hodnoty HHI v odvetví životného poistenia počas celého sledovaného obdobia (s 

výnimkou roku 2002) dosahujú hodnoty v intervale strednej koncentrácie. Najväčšími 

poisťovňami na tomto trhu v roku 2008 sú Allianz-SP, Kooperatíva, Amsllico AIG Life, 

ING Životná poisťovňa a Generali-Slovensko, ktorých podiel predstavoval 73,15 %.   

Odlišná situácia je na trhu neživotného poistenia. Tento trh, aj napriek poklesu HHI 

v roku 2008 v porovnaní s rokom 2002, dosahuje v celom období hodnoty vysoko 

koncentrovaného trhu. Túto situáciu možno vysvetliť tým, že v tomto odvetví dlhodobo 

pôsobia dve silné poisťovne s vysokým trhovým podielom, a to Allianz – SP, a. s. 

a Kooperativa poisťovňa, a. s.. Na trhu povinne zmluvného poistenia motorových vozidiel 

dosahuje HHI najvyššie hodnoty a predstavuje tak v celom období vysoko koncentrovaný 

trh. Produkt PZPM v roku 2008 poskytovalo 8 poisťovní, pričom rozdelenie tohto trhu 

medzi tieto poisťovne je veľmi nerovnomerné. Už najväčšie tri poisťovne v roku 2008 

„kontrolovali“ 79,96 % tohto trhu a päť najsilnejších dokonca 92,03 %90.  

Vládna politika – ovplyvňuje ponuku poistenia na danom trhu do značnej miery, 

nakoľko poistný trh je regulovaný. Nutnosť regulácie poisťovacej činnosti zo strany štátu 

vyplýva z charakteru poisťovacej služby. Klienti si za vopred zaplatené poistné kupujú 

finančné krytie negatívnych dôsledkov udalostí, ktoré majú náhodný charakter a môžu, ale 

aj nemusia nastať v budúcnosti. Dochádza k časovému nesúladu medzi platením poistného 

a výplatou poistného plnenia. Poisťovne z časti prijatého poistného vytvárajú technické 

rezervy s cieľom byť schopný plniť svoje záväzky v čase ich vzniku. V časovom priestore 

medzi prijatím poistného a výplatou poistného plnenia môže dôjsť k skutočnostiam, ktoré 

by mohli mať negatívny dopad na možnosť hradenia záväzkov zo strany poisťovateľa voči 

klientom. Súčasne je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že komerčné poisťovne popri ich 

technickej úlohe (spočíva v náhrade škôd, ktoré vznikli poisteným v dôsledku realizácie 

poistného rizika) a preventívnej úlohe (jej zmyslom je pôsobiť preventívnymi opatreniami 

na zníženie možností vzniku rizika) plnia aj podnikateľskú úlohu. Tá je realizovaná 

                                                      
90KAFKOVÁ, E., MEHEŠ, M.: Zhodnotenie vývoja koncentrácie poistného trhu na Slovensku v rokoch 

2004 – 2008. In VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE III. Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Senec, 2009. Dostupné na CD. ISBN 978-80-225-2754-5. 
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prostredníctvom investovania časti peňažných prostriedkov technických rezerv na 

domácom a zahraničnom finančnom trhu91, pričom ide v prevažnej miere o prostriedky 

technických rezerv životného poistenia, nakoľko ako uvádzajú autorky A. Majtánová, Z. 

Littvová a K. Polavková92 „finančné zdroje zo životného poistenia predstavujú v poisťovni 

dlhodobý kapitál.“ Na území SR vykonáva dohľad nad týmto trhom Národná banka 

Slovenska, ktorá okrem toho, že udeľuje licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti, čím 

ovplyvňuje ponuku poistenia v zmysle regulácie počtu poisťovní, dohliada nad 

dodržiavaním ustanovení zákona o poisťovníctve, osobitných zákonov a všeobecne 

záväzných predpisov, ako aj nad dodržiavaním podmienok určených v povoleniach 

vydaných podľa zákona o poisťovníctve (predovšetkým skutočnosti súvisiace s tvorbou a 

použitím technických rezerv, solventnosťou, oznamovacou povinnosťou, zodpovedným 

aktuárom, konfliktom záujmov, a pod.)   

Kapacita – ponuka poisťovní napriek tomu, že tieto subjekty neponúkajú hmotný 

produkt, ktorý prechádza výrobným cyklom a ktorého vyrobené  množstvo je limitované 

kapacitou zaradení, je limitovaná osobitným druhom kapacity. Poisťovňa ako ekonomický 

subjekt je legislatívne nútená dodržiavať určitý pomer medzi veľkosťou upisovaného rizika 

a výškou vlastného kapitálu. Zvýšenie upisovacej kapacity môžu poisťovne dosiahnuť 

využitím zaistenia prostredníctvom ktorého poisťovateľ „prenáša“ časť rizika 

vyplývajúceho z poistnej zmluvy, prípadne z celého portfólia zmlúv, na inú poisťovaciu 

spoločnosť – na zaisťovateľa.  

 
Obrázok č. 9 Vzťahy medzi klientom, poisťovňou a zaisťovňou 
 

   
 

 

 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie.        

 

                                                      
91KAFKOVÁ, E., a kol.: Poisťovníctvo – vybrané kapitoly. Bratislava : EKONÓM, 2004. s. 10. ISBN 80-

225-1948-0. 
92MAJTANOVÁ, A., LITTVOVÁ, Z., POLAVKOVÁ, K.: Postavenie životného poistenia Slovenskej 

republiky na poistnom trhu Európskej únie. In EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec : Technická 
univerzita v Liberci, roč. VIII, č. 2, 2005. s. 28 – 39. ISSN 1212-3609.  
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Zaistenie významne ovplyvňuje poistný trh – zvyšuje jeho kapacitu a stabilitu – 

diverzifikuje rizikové portfóliá poisťovní, posilňuje ich solventnosť a ekonomickú stabilitu 

a umožňuje získavať know-how zaisťovateľov. Novovznikajúcim a menším poisťovniam 

umožňuje mnohonásobne zvýšiť ich poisťovaciu kapacitu, a teda ich 

konkurencieschopnosť. Veľký význam má najmä pri poisťovaní veľkých rizík. Zaistenie 

samozrejme nedokáže odstrániť vznik škôd súvisiacich s realizáciou poistených rizík, ale 

ich následky sa stávajú pre poisťovateľov ekonomicky únosnejšie, keďže ich zmluvne 

dohodnutú časť „presúvajú“ na zaisťovateľov, a tým stabilizujú svoje celkové hospodárske 

výsledky. Zaistenie teda umožňuje poisťovateľovi zvýšiť jeho ponuku, pretože môže 

preberať viac, prípadne väčšie riziká.93      

Informácie – ako už bolo vyššie uvedené, poisťovne pri kalkulácii netto poistného 

pracujú s informáciami o minulých škodových priebehoch, na základe ktorých predikujú 

možný vývoj konkrétnych rizík v budúcnosti. Čím presnejšími informáciami poisťovňa 

disponuje, tým presnejšie dokáže stanoviť netto poistné, čo má významný vplyv na 

konečnú cenu za poistnú ochranu a teda aj na ponuku poistenia. V súvislosti 

s informáciami ako faktorom ovplyvňujúcim ponuku, je potrebné poznamenať, že pre 

poistný trh je charakteristická asymetria informácií medzi účastníkmi poistného vzťahu 

(poisťovateľom a poisteným), pričom názory autorov na informačnú prevahu jednej zo 

strán tohto vzťahu sa rôznia. Autor J. Stiglitz94 je typickým predstaviteľom názoru, že na 

poistnom trhu sa asymetria informácií prejavuje tak, že potenciálni klienti poisťovní sú 

spravidla lepšie informovaní o svojej rizikovosti v porovnaní s poisťovňami, teda 

poisťovne pri predaji poistných produktov nedisponujú dostatočnými informáciami 

o rizikovosti svojich klientov – takže výhoda plynúca z asymetrie informácií je na strane 

dopytu.  Autor J. Daňhel95 je presne opačného názoru a uvádza, že na rozdiel od 

rozhodovacieho problému individuálneho ekonomického subjektu, či má alebo nemá 

obstarať poistenie, je obsahom analogického rozhodovacieho problému poisťovne správne 

stanovenie výšky poistného, vyjadrujúceho pravdepodobnosť vzniku finančných strát 

dôsledkom realizácie náhodnosti. Relevantnosť informácií, t.j. ich objektívnosť, 

dôveryhodnosť a aktuálnosť, je z tohto pohľadu evidentne rozdielnej kvality. Za zásadný 

fakt autor považuje to, že poisťovňa môže k matematickému riešeniu tohto problému 

pristupovať ako ku skúmaniu hromadného javu. Môže tak efektívne využiť informácie 

                                                      
93MAJTÁNOVÁ, A.,a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s.264. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
94STIGLITZ, J.: Asymetrie informací a moci. In Ekonom, Praha. č. 50/2001. 
95DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 27. ISBN 80-86946-00-2. 
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o priebehu škodovosti za dlhšie časové obdobie, pričom súbor poistených je dostatočne 

veľký na uplatnenie štatistického zákona veľkých čísel. Informačná situácia oboch 

účastníkov poistného vzťahu je teda z tohto pohľadu neporovnateľná a jej prevaha je podľa 

autora jednoznačne na strane poisťovne. Súhlasíme s názorom autora J. Daňhela o výhode 

z asymetrie informácií, ktorá je na strane poisťovní, pričom môžeme uviesť jednoduchý 

príklad, na základe ktorého sme dospeli k tomuto názoru. Poisťovňa pri kalkulácií netto 

poistného vychádza z predikcií budúceho vývoja, pracuje teda s odhadmi. Pri práci 

s takými údajmi môže ľahko dôjsť (nevedome alebo vedome) k chybám, čo môže viesť 

k podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu daného rizika. V prípade nadhodnotenia rizika 

a uzatvorenia poistnej zmluvy klient platí vyššie poistné, ktoré nezodpovedá rozsahu 

daného rizika. Ak túto skutočnosť klient zistí (napr. prostredníctvom ponuky zo strany inej 

poisťovne) nemá veľa možností ako za túto skutočnosť poisťovňu „sankcionovať.“ Môže 

v tomto prípade urobiť len jedno – zrušiť poistnú zmluvu. Na druhej strane, ak pri 

uzatváraní poistnej zmluvy klient neuvedie všetky potrebné náležitosti alebo zamlčí 

niektoré dôležité skutočnosti (napr. neuvedie, že v minulosti trpel závažnou chorobou, 

alebo neposkytne informácie o primeranosti strážneho bezpečnostného zariadenia podniku) 

a v budúcnosti nastane poistná udalosť, poisťovňa má možnosť sa efektívnejšie brániť, a to 

predovšetkým krátením alebo v krajnom prípade až odmietnutím úhrady poistného plnenia. 

Ekonomická teória zahrňuje ceny alternatívnych statkov medzi významné faktory 

ovplyvňujúce ponuku na danom trhu96. Autor J. Lisý97 uvádza, že ak „výrobca zistí, že 

výroba iných statkov je ziskovejšia, zníži sa jeho ochota vyrábať daný statok.“ 

V podmienkach poistného trhu by sme za alternatívny statok poisťovne mohli považovať 

zaistenie. Ak by poisťovateľ usúdil, že poskytovanie poisťovacej služby nie je pre neho 

z rôznych dôvodov dostatočne ziskové, môže sa za určitých predpokladov začať viac 

orientovať práve na zaistenie. Pre zaistný trh na Slovenku je typické pasívne zaistenie, t.j. 

tvorí predovšetkým dopyt na globálnom zaistnom trhu. Na území SR nepôsobí žiadna 

domáca profesionálna zaisťovňa, ktorá by svoju činnosť zameriavala výlučne na zaistné 

služby, aj keď niektoré veľké poisťovne občas vykonávajú aj aktívne zaistenie. Potrebné 

zaistné krytie poisťovniam pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu poskytujú jednak ich 

materské spoločnosti a jednak veľké nadnárodné zaisťovne ako Munich Re, Swiss Re 

a iné. 

                                                      
96SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: EKONÓMIA. Bratislava : ELITA, 2000. s. 50. ISBN 80-8044-

059-X., 
97LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. s. 103. ISBN 978-80-8078-

164-4. 
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Technológia – autor J. Lisý98 uvádza, že „akékoľvek zlepšenie v technológiách 

spôsobuje posun krivky ponuky doprava, pretože výrobcovia sú ochotní ponúkať väčšie 

množstvo statkov pri daných nákladoch.“ Nakoľko poisťovne poskytujú služby a nie 

hmotné statky, výrobná technológia vo forme strojov a zariadení nemá vplyv na ich 

ponuku. Technologický pokrok ovplyvňuje ponuku poistenia predovšetkým pri 

kvantifikácií predikcií budúceho vývoja daného javu. Čím vyspelejšia technológia (v tomto 

prípade predovšetkým IT), tým presnejšie predikcie, čo umožňuje poisťovniam znižovať 

svoje náklady (predovšetkým na netto poistné), čo následne zvyšuje ochotu ponúkať daný 

produkt. 

 Okrem uvedených faktorov, ktoré ovplyvňujú ponuku poistnej ochrany existuje 

mnoho ďalších činiteľov, ktoré vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňujú ponuku na 

poistnom trhu. Ako príklad môžeme uviesť očakávania poisťovní, prírodné katastrofy 

veľkých rozsahov, ktoré si môžu vyžiadať použitie značnej časti technických rezerv 

poisťovní na úhradu poistných plnení, poistné podvody a iné. 

 

Faktory ovplyvňujúce dopyt po poistnej ochrane 

 

Ekonomická teória charakterizuje dopyt ako množstvo statku, ktoré sú kupujúci 

ochotní kúpiť v závislosti od ceny. Dopyt však neznamená len množstvo tovarov a služieb, 

ktoré ľudia nakupujú, ale vyjadruje komplexný pohľad na množstvo statkov (tovarov a 

služieb), ktoré by kupujúci kúpil za určitú cenu. V predchádzajúcom texte sme uviedli 

najvýznamnejšie faktory, ktoré podľa nášho názoru najviac ovplyvňujú ponuku poistenia, 

tak pre obyvateľstvo, ako aj podnikateľské subjekty. Nakoľko sa dizertačná práca zaoberá 

problematikou poistenia podnikateľských subjektov, budeme sa v tejto časti venovať 

faktorom, ktoré najviac ovplyvňujú dopyt po poistnej ochrane zo strany podnikateľských 

subjektov. Jednotlivé faktory, vyšpecifikované na základe prác autorov ekonomickej 

teórie, autorov venujúcich sa problematike dopytu podnikateľských subjektov po poistnej 

ochrane, ako aj poisteniu vo všeobecnosti, uvádzame na obrázku č. 10.    

Poistné ako cena za poistnú ochranu neovplyvňuje podľa nášho názoru dopyt po 

tomto statku do takej miery ako na iných čiastkových trhoch. Zníženie ceny výrobného 

vstupu konkrétneho výrobku môže znamenať zvýšenie dopytu podniku vyrábajúceho tento 

produkt po danom výrobnom vstupe. Zníženie ceny poistného však priamo neovplyvní 

                                                      
98LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. s. 103. ISBN 978-80-8078-
164-4. 
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dopyt po poistnej ochrane, pretože ako už bolo uvedené, trhové subjekty si celkom 

neuvedomujú svoj dopyt po poistení. Dôvodom je, že nemajú dostatočné informácie 

o existujúcej rizikovej situácii99. Poistné tak ovplyvňuje dopyt až po uvedomení si potreby 

poistenia ako jedého z dôležitých faktorov hodnotenia ponúk konkrétnych komerčných 

poisťovní.  

 
Obrázok č. 10 Faktory ovplyvňujúce dopyt po poistnej ochrane podnikateľských subjektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: EKONÓMIA. Bratislava : ELITA, 2000. s. 47. ISBN 80-
8044-059-X., LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. s. 102. ISBN 
978-80-8078-164-4., MAYERS, D., SMITH, C., W.: On the Corporate Demand for Insurance. In Journal of 
Business. The  University of Chicago, 1982. Vol. 55, No. 2. p. 281 – 296. ISSN 0021-9398. vlastné 
spracovanie. 
 

Dopyt po poistení môže ovplyvňovať aj cena a dostupnosť jeho substitútov. 

V užšom zmysle môžeme za substitúty poistenia považovať vlastné zdroje, úver 

a v niektorých prípadoch aj lízing. V prípade vlastných zdrojov (ide o tzv. samopoistenie) 

ide o vytvorenie materiálnych alebo peňažných rezerv pre prípad vzniku neočakávanej 

straty. Základnou podmienkou pre využitie iných prostriedkov (nie poistného plnenia) na 

krytie rizika je ich okamžitá disponibilita a primeranosť predpokladanej straty. Za ďalší 

substitút poistenia možno považovať bankový úver. Využívanie úveru na finančné krytie 

rizika nevyžaduje vytvárať rezervu z vlastných peňažných zdrojov, ktoré môžu byť použité 

na investičné účely. Tento prístup však nevedie k systematickému riadeniu rizika, pretože 

podnik sa začína zaujímať o krytie rizika až po vzniku škody, čím sa výrazne podceňuje 

preventívna činnosť. Lízing môžeme považovať za náhradu poistenia predovšetkým 

                                                      
99MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. ISBN 978-80-8078-260-3. 
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v súvislosti s rizikami vyplývajúcimi z vlastníctva majetku. Autor R. Watt100 uvádza ako 

substitút trhovej poistnej stratégie (komerčné poistenie) netrhovú stratégiu, ktorú delí na 

samopoistenie (redukovanie závažnosti škody) a sebaochranu (redukovanie 

pravdepodobnosti vzniku škody). V širšom zmysle môžeme za substitúty poistenia 

považovať všetky ostatné nástroje manažmentu rizika, o ktorých sme hovorili 

v predchádzajúcej kapitole. 

 Rozhodovací problém individuálneho ekonomického subjektu ohľadom poistenia 

spočíva predovšetkým v riešení otázky, či sa proti negatívnym dôsledkom náhodnosti 

poistiť alebo nepoistiť. Rozhodnutie nepoistiť sa v seba zahŕňa buď úplnú ignoráciu 

náhodného nebezpečenstva a jeho finančných dôsledkov, alebo tvorbu vlastných 

rezervných zdrojov. Rozhodnutie uzatvoriť poistenie však do značnej miery ovplyvňuje 

i postoj rozhodovateľa k riziku.  Rozhodovateľ s averziou k riziku sa snaží vyhnúť 

značne rizikovým variantom, vyhľadáva málo rizikové varianty101 alebo sa snaží zvolený 

variant zabezpečiť primeraným nástrojom. Autor W. J. Kwon102 uvádza, že v prípade 

rizikovo averznej osoby je vyššia pravdepodobnosť zaobstarania poistenia ako v prípade 

osoby so sklonom k riziku, pokiaľ je toto poistenie dostupné za primeranú cenu, t.j. cenu, 

ktorá zodpovedá nákladom na predpokladané škody v danom riziku.    

Preferencie sú ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje dopyt po poistných produktoch, 

pričom môžeme hovoriť o preferenciách predovšetkým v dvoch oblastiach. Po prvé, ide 

o preferovanie poistenia spomedzi ostatných nástrojov manažmentu rizika, ktorých úlohou 

je čo najefektívnejšie riadiť dané riziko. Podnikateľský subjekt môže preferovať poistenie 

ako nástroj transferu rizika na základe rôznych faktorov ako napr. dostupnosť, minulá 

skúsenosť, relatívna rýchlosť obstarania a pod. Po druhé, môže podnikateľský subjekt 

preferovať poistenie, popri jeho primárnej funkcii, aj ako investičný nástroj. Fyzické aj 

právnické osoby majú v súčasnosti veľa možností ako investovať voľné peňažné 

prostriedky (cenné papiere, termínované vklady, nehnuteľnosti, komodity, Forex, 

investičné životné poistenie, a pod.) so zámerom ich najvyššieho zhodnotenia pri 

akceptácií danej úrovne rizika. Poistenie, predovšetkým životné (buď kapitálové alebo 

investičné) ponúka alternatívu pri investovaní voľných prostriedkov, pretože popri krytí 

                                                      
100 WATT, R.: What Can the Economics of Intellectual Property Learn from the Economics of Insurance? In 

Review of Law & Economics. Vol. 3, Issue 3., 2007. ISSN 1555-5879. 
101 VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 158. 

ISBN 978-80-8078-191-0. 
102 KWON, W. J.: The Role of Insurance in Corporate Risk Finance. In Review of Business.St. John’s 

University. The Peter J. Tobin College of Business, New York. Vol. 24, Issue 3, 2003. p. 36 – 40. ISSN 
0034-6454. 
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životných rizík (predovšetkým dožitie a smrť) umožňuje alokovať prostriedky do 

vybraných investičných nástrojov, pričom je zákonom garantované ich minimálne 

zhodnotenie – tzv. technickou úrokovou mierou (v súčasnosti v SR 2,5 %103).  

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim dopyt po poistnej ochrane sú realizované 

škodové udalosti v predchádzajúcom období. Na základe osobných skúseností, 

rozhovorov s odborníkmi, ako aj názorov domácich a zahraničných autorov môžeme 

povedať, že v minulosti vzniknuté škody „pripomínajú“ možnosť realizácie rizika, a tým 

ovplyvňujú dopyt podnikateľských subjektov po poistení. Podobného názoru sú i autori  L. 

Regan  a Y. Hur104, ktorí uvádzajú, že súčasný dopyt podnikateľského subjektu po poistení 

je ovplyvnený škodovým priebehom v minulom období. 

Vládna politika  ovplyvňuje dopyt po poistnej ochrane predovšetkým 

stanovovaním povinností uzatvoriť určitý druh poistných produktov (v SR napr. povinne 

zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

alebo povinne zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu) alebo 

prostredníctvom legislatívy z inej oblasti, ktorá sa svojou pôsobnosťou dotýka i poistenia 

(napr. daňová legislatíva, ktorá umožňuje evidovať poistné ako daňový výdavok a pod.). 

Veľkosť podniku je podľa autorov D. Mayersa a C. W. Smitha105 faktorom 

ovplyvňujúcim dopyt z viacerých dôvodov. V malých podnikoch je to predovšetkým vplyv 

vyšších relatívnych transakčných nákladov bankrotu (transakčné náklady bankrotu/hodnota 

podniku). Autori uvádzajú, že malé podniky sú zaťažené vyššími relatívnymi transakčnými 

nákladmi prípadného bankrotu v porovnaní s veľkými podnikmi, a preto si malé podniky 

častejšie zaobstarávajú poistenie s cieľom znížiť pravdepodobnosť vzniku týchto nákladov. 

Druhým dôvodom vyššieho dopytu malých podnikov po poistení sú ich menšie možnosti 

diverzifikovať riziko. Dôvodom vyššieho dopytu veľkých podnikov po poistení je podľa 

autorov predovšetkým „problém agentstva“. Veľké podniky majú spravidla zložitú 

organizačnú štruktúru, ktorú vlastníci nedokážu dostatočne efektívne monitorovať. Z tohto 

dôvodu môžu mať vlastníci záujem uzatvoriť rôzne druhy poistných produktov (napr. 

poistenie zodpovednosti za škodu manažérov a vedúcich pracovníkov).    

                                                      
103 Opatrenie NBS č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery. 
104 REGAN, L., HUR, Y.: On the Corporate Demand for Insurance : The Case of Korean Nonfinancial Firms. 

In The Journal of Risk and Insurance. The American Risk and Insurance Association. 2007, Vol. 74, No. 
4. p. 829 – 850. ISSN 0022-4367. 

105 MAYERS, D., SMITH, C., W.: On the Corporate Demand for Insurance. In Journal of Business. The  
University of Chicago, 1982. Vol. 55, No. 2. p. 281 – 296. ISSN 0021-9398. 
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K faktorom ovplyvňujúcim dopyt podnikov po poistení možno zaradiť aj objem 

disponibilných zdrojov. Autori L. Regan  a Y. Hur106 uvádzajú, že podniky, ktoré 

dosahujú nižšie stupne likvidity majú väčší sklon k zaobstaraniu poistenia s cieľom 

zabezpečenia sa pred nepredvídanými škodami v porovnaní s vysoko likvidnými 

podnikmi, ktoré sú schopné financovať nepoistené škody prostredníctvom vlastných 

finančných rezerv, úveru, alebo inými zdrojmi dostupnými na kapitálových trhoch.  

Ak má firma malý počet vlastníkov môžeme predpokladať, že títo vlastníci do 

chodu spoločnosti investovali pomerne veľké časti majetku, a tým znížili schopnosť 

diverzifikovať riziko prostredníctvom ďalších investícií. Ak majú vlastníci relatívne menej 

príležitostí na diverzifikáciu rizika, budú si častejšie zaobstarávať poistenie. V prípade 

veľkých podnikov s množstvom akcionárov (alebo spoločníkov) sa predpokladá nižší 

dopyt po poistení, pretože akcionári diverzifikujú riziko nákupom akcií rôznych firiem. 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim dopyt podnikov po poistení je štruktúra 

kapitálu , konkrétne ich zadlženie. Autor Y. Nobuyoshi107 uvádza, že veritelia vysoko 

zadlžených podnikov sú s vyššou pravdepodobnosťou vystavení riziku bankrotu takéhoto 

podniku v dôsledku vzniku neočakávaných škôd. Práve kvôli tomuto faktu, budú veritelia 

požadovať zo strany podniku zaobstaranie poistenia s cieľom zabezpečenia sa pred 

škodami vplyvom náhodných udalostí. Autori W. N. Davidson, M. L. Cross 

a J. H. Thornton108 sú dokonca toho názoru, že uspokojením požiadaviek veriteľov, 

ohľadom zabezpečenia sa pred nepredvídanými škodami poistením, si podniky môžu 

znížiť náklady na cudzí kapitál.   

Na záver môžeme vyjadriť súhlas s autorkou A. Majtánovou109, ktorá uvádza, že 

poistný trh je trhom kupujúcich, lebo o svojich zákazníkov sa uchádzajú poisťovne a ich 

sprostredkovatelia. Je tu predpoklad súťaženia prostredníctvom tvorby cien a produktov 

podobne ako na iných trhoch. Na druhej strane sa však na tomto trhu predpokladá 

porovnateľnosť poistných výkonov podporovaná orgánmi dohľadu, čo čiastočne trhovú 

                                                      
106 REGAN, L., HUR, Y.: On the Corporate Demand for Insurance : The Case of Korean Nonfinancial Firms. 

In The Journal of Risk and Insurance. The American Risk and Insurance Association. 2007, Vol. 74, No. 
4. p. 829 – 850. ISSN 0022-4367. 

107 NOBUYOSHI, Y.: An Empirical Investigation of the Japanese Corporate Demand for Insurance. In The 
Journal of Risk and Insurance. The American Risk and Insurance Association, 1999. Vol. 66, No. 2.  
p. 239 – 252. ISSN 0022-4367. 

108DAVIDSON, W., N.,  CROSS, M., L., THORNTON, J., H.: Corporate demand for insurance: Some 
empirical and theoretical results. In Journal of Financial Services Research. Springer Netherlands, 1992. 
Vol. 6, No. 1. p. 61 – 71. ISSN 1573-0735. 

109 MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 70. ISBN 978-80-8078-260-3. 
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súťaž obmedzuje. Znamená to, že poistný trh je ovplyvnený štátnymi zásahmi viac ako 

ostatné trhy. 

 Poistenie má v trhovej ekonomike svoje osobité miesto, ktoré umožňuje 

poisťovniam vystupovať ako špecifické ekonomické subjekty. Zároveň sú však poistné 

vzťahy súčasťou tovarovo-peňažných vzťahov, a preto má poistenie všeobecné znaky 

ponuky a dopytu. 

 

4.2 Možnosti poistenia podnikateľských subjektov na Slovensku, v Rakúsku a vo 

Veľkej Británii 

 

V podnikateľskom sektore je pri činnosti akéhokoľvek druhu istá miera rizika. 

Každý podnik sa usiluje s cieľom ochrany podnikových hodnôt primeranými nástrojmi toto 

riziko zvládnuť. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, poistenie ako jeden 

z takýchto nástrojov umožňuje podnikateľským subjektom transfer rizika na komerčné 

poisťovne. Autor J. Daňhel110 uvádza, že „pokiaľ je riziko poistiteľné, mal by 

podnikateľský subjekt túto skutočnosť využiť a v procese rizikového manažmentu preniesť 

závažné finančné dôsledky realizácie rizika na poisťovňu.“ Aby mohli podnikateľské 

subjekty využívať poistenie ako nástroj transferu rizika na komerčné poisťovne, musia mať 

k dispozícii takú ponuku poistných produktov zo strany komerčných poisťovní, ktorá by 

svojím rozsahom a štruktúrou umožnila efektívnym spôsobom prenášať poistiteľné riziká. 

V tejto kapitole dizertačnej práce popíšeme možnosti poistenia pre podnikateľské subjekty 

na Slovensku a súčasne porovnáme ponuku poistenia pre podnikateľov na slovenskom, 

rakúskom a britskom poistnom trhu s cieľom identifikovania prípadných rozdielov. 

Obmedzenosť rozsahu dizertačnej práce nedovoľuje spracovať podrobný opis charakteru 

poistných produktov pre podnikateľské subjekty (vrátane všeobecných poistných 

podmienok, podrobného opisu krytých rizík, výluk z poistenia a pod.), čo však ani nie je 

cieľom tejto kapitoly. Naším zámerom je predovšetkým poskytnúť základné informácie 

o poistných produktoch na slovenskom poistnom trhu vychádzajúc z produktového 

portfólia komerčných poisťovní a z poznatkov autorov zaoberajúcich sa vo svojej vedeckej 

činnosti problematikou poistenia, pretože v súčasnosti táto oblasť na území SR  nie je 

v rámci konkrétnej vedeckej monografie alebo inej publikácie ucelene spracovaná. 

Problematikou poistenia podnikateľských subjektov sa autori na Slovensku zaoberajú len 

okrajovo (spravidla je jej v monografiách a publikáciách venovaná samostatná 
                                                      

110DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 37. ISBN 80-86946-00-2. 
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podkapitola). V zmysle komplexného prístupu k danej problematike, úvodom opisu 

možností poistenia podnikateľov v uvedených krajinách poskytneme charakteristiku 

poistného trhu daného štátu. 

 

4.2.1 Charakteristika slovenského poistného trhu 

 

Autorka V. Čejková111 uvádza, že poistný trh je určitými prvkami atypickým trhom, 

ale platia na ňom rovnaké ekonomické pravidlá ako na akomkoľvek inom trhu. Poistný trh 

sa líši od iných hospodárskych trhov tým, že široké vrstvy trhových subjektov si celkom 

neuvedomujú svoj dopyt po poistení. Dôvodom je, že nemajú jasnú predstavu o existujúcej 

rizikovej situácii112. V súčasnom období pôsobí na slovenskom poistnom trhu 20 

poisťovní, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie poisťovní113 (SLASPO). Podmienky 

vykonávania poisťovacej a zaisťovacej činnosti subjektov disponujúcich licenciou na 

vykonávanie týchto činností (licenciu udeľuje orgán dohľadu nad finančným trhom SR – 

Národná banka Slovenska) legislatívne upravujú predovšetkým: 

• Zákon NR SR č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

• Zákon NR SR č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• Zákon NR SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Hodnotiť vývoj poistného trhu nie je možné bez posúdenia vývoja ukazovateľov 

jeho úrovne, ktoré vo všeobecnosti merajú účinnosť použitia zdrojov a vynaložených 

prostriedkov. Autorky V. Čejková a D. Martinovičová114 uvádzajú ako hlavné ukazovatele 

                                                      
111 ČEJKOVÁ, V.: Pojistný trh. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správni fakulta, 2000. s. 

17. ISBN 80-210-2495-X.  
112 MAJTÁNOVÁ, A.,a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 69. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
113Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní a jej cieľom je 

reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom 
štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Asociácia je riadnym členom 
Európskej federácie asociácií poisťovní a zaisťovní (Comité Européen des Assurances – CEA). 

114ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D.: POISŤOVNÍCTVO – Úvod do teórie. Bratislava : MERKURY,  
2007. s. 123. ISBN 978-80-89143-60-3. 
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hodnotenia úrovne a významu poistného trhu predpísané poistné (ďalej aj PP), poistenosť, 

náklady na poistné plnenia, škodovosť, investičnú činnosť, investičnú aktivitu a podiel 

investícií na hrubom domácom produkte. Z dôvodu obmedzeného rozsahu dizertačnej 

práce sa budeme v nasledujúcom texte venovať len predpísanému poistnému, ktorý 

predstavuje základný výkonový  ukazovateľ poistného trhu. 

  

Predpísané poistné 

 

Dôležitým ukazovateľom výkonnosti poistného trhu je toková veličina – predpísané 

poistné za sledované obdobie. Tabuľka č. 9 zaznamenáva vývoj tohto ukazovateľa na 

slovenskom poistnom trhu v rokoch 2002 – 2008. Je však nutné poznamenať, že od roku 

2006 v dôsledku zavedenia Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) do účtovníctva 

poisťovní a v dôsledku uplatňovania Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo 

(IFRS) sa stal ukazovateľ predpísaného poistného neporovnateľným. Od roku 2006 sa do 

predpisu poistného nepočítajú tie sumy, ktoré platia klienti poisťovniam na základe tzv. 

investičných zmlúv, t. j. takých produktov poisťovní, ktoré nie sú spojené s rizikom na 

strane poisťovne. Tento faktor významne ovplyvnil ukazovateľ predpísaného poistného 

v životnom poistení. Rovnako sa do predpisu poistného nezapočítavajú ani priznané 

bonusy a zľavy na poistnom, poskytnuté podľa poistných podmienok poisteným. Tento 

faktor sa prejavil najmä na výške predpísaného poistného v neživotnom poistení.115 

Aby bolo možné ukázať kontinuálny vývoj poistného trhu s abstrahovaním od 

uvedených metodických zmien, zaviedla Národná banka Slovenska (ďalej aj NBS) pojem 

„technické poistné“, ktorý vyjadruje približne objem predtým (do konca roku 2005) 

vykazovaného predpísaného poistného. Technické poistné sa v Správe o výsledkoch 

analýzy slovenského finančného sektora za rok 2008 publikovanej Národnou bankou 

Slovenska116, definuje ako „cena, ktorá bola dojednaná v jednotlivých poistných zmluvách 

bez ohľadu na spôsob ich finančného vykazovania“. V zmysle pojmovej jednotnosti 

budeme v práci používať termín „predpísané poistné“, ktoré je však od roku 2006 v 

ročných správach Slovenskej asociácie poisťovni a správach NBS uvádzané ako 

„technické poistné.“   

                                                      
115Ročná správa Slovenskej asociácie poisťovní za rok 2006. [online] [cit. 25. 2. 2009]. Dostupné na 

internete: <http://www.slaspo.sk/tmp/asset_cache/link/0000013823/rocna%20sprava.pdf>. 
116Analýza slovenského finančného sektora za rok 2008. Národná banka Slovenska, Bratislava 2009.  ISBN 

978 80-8043-135-8. [online] [cit. 25. 2. 2009]. Dostupné na internete: 
  <http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad%5CORM%5CAnalyzy%5Canalyza_2008_4.pdf> 
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Z tabuľky č. 9 je zrejmé, že predpísané poistné v SR malo v sledovanom období 

rastúcu tendenciu a v roku 2008 dosiahlo hodnotu 2,10 mld. eur, čo predstavuje 244 

percentný nárast oproti roku 2002. Predpísané poistné v životnom poistení (ŽP) v roku 

2008 dosiahlo 1,10 mld. eur a v neživotnom poistení (NP) 0,86 mld. Eur. V roku 2008 tak 

prvý krát dosiahol predpis poistného v životnom poistení vyššiu hodnotu ako v neživotnom 

poistení, čím predpísané poistné svojou štruktúrou kopíruje európsky trend.  

 
Tabuľka č. 9 Predpísané poistné a poistenosť v SR 

Ukazovateľ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I08/02 

PP spolu (v mld. Eur) 0,86 1,01 1,20 1,31 1,44 1,71  2,10 2,44 

PP ŽP (v mld. Eur) 0,38 0,41 0,49 0,57 0,68 0,85  1,10 2,89 

PP NŽ (v mld. Eur) 0,48 0,60 0,71 0,74 0,76 0,86  1,00 2,08 

PP na 1 obyv. (v Eur) 159,88 187,73 222,97 243,18 267,11 316,84 388,53 2,40 

Poistenosť (v %) 3,31 3,43 3,53 3,40 3,23 3,10  3,25 x 

Zdroj: Ročné správy SLASPO 2002 – 2008,  Analýza slovenského finančného sektora za rok 2008,  vlastné 
spracovanie. 

 

Predpísané poistné v roku 2008 rástlo i v porovnaní s rokom 2007, čo znamená, že 

svetová finančná kríza sa v roku 2008 na výsledkoch poistného trhu ešte neprejavila. 

Slovenská asociácia poisťovní vo svojej ročnej správe za rok 2008 uvádza, že „turbulencie 

na svetovom finančnom trhu sa v roku 2008 slovenského poistného trhu významnejšie 

nedotkli. Všetky členské poisťovne SLASPO sú solventné, žiadna z nich nemusela žiadať 

vládu o finančnú podporu. Vplyv na to mala prísna regulácia sektora a konzervatívne 

správanie poisťovní pri hodnotení rizík a nakladaní s prostriedkami technických rezerv.“  

Európsky ako aj globálny poistný trh sa však v roku 2008 vyvíjal opačným 

smerom. Podľa analýzy Comité Européen des Assurances117 (Európska federácia asociácií 

poisťovní a zaisťovní – CEA) v roku 2008 pokleslo predpísané poistné v tomto 

geografickom priestore o 6,4 % v porovnaní s rokom 2007, pričom predpis poistného 

v životnom poistení poklesol o 11,2 % a neživotné poistenie naopak rástlo o 2,2 %.118 

Globálny  poistný  trh  podľa analýzy  Swiss Re119 v roku 2008 poklesol o 2,0 %, pričom 

životné poistenie pokleslo o 3,5 % a neživotné o 0,8 %.120 

                                                      
117 Európska federácia asociácií poisťovní a zaisťovní predstavuje dobrovoľné združenie národných asociácií 

poisťovní krajín EU 27, Švajčiarska, Chorvátska, Islandu, Turecka, Nórska a Lichtenštajnska.  
118 CEA Statistics N°37: European Insurance in figures. October 2009. [online][cit.5. 3. 2010] Dostupné na 
 internete:  < http://www.cea.eu/uploads/DocumentsLibrary/documents/1256829177_eif-final.pdf> 
119Swiss Re predstavuje jednu z najväčších svetových zaisťovacích spoločností, ktorá poskytuje svoje služby už 

takmer 150 rokov. 
120Sigma No 3/2009: World insurance in 2008: life premiums fall in the industrialised countries – strong growth in 

the emerging economies. [online] [citované 6. 3. 2010] Dostupné na internete: 
  <http://www.swissre.com/resources/c7f9f9004fbe0c3ea67ffea7701fb964-sigma3_2009_e_rev4.pdf> 
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Autor M. Theil121 uvádza dva spoločné ukazovatele pre popis rozsahu národného 

poisťovacieho priemyslu. Ide o poistenosť (penetration), ktorá je ukazovateľ pomeru 

predpísaného poistného ku hrubému domácemu produktu  a hustotu (density) ako 

indikátor, ktorý meria predpísané poistné v jednotlivých ekonomikách k populácii. Je 

reprezentovaný sumou, ktorú vynakladajú občania na poistnú ochranu na 1 obyvateľa. 

V sledovanom období zaznamenala poistenosť na území SR, s výnimkou rokov 2005 – 

2007, kedy poistenosť klesala, rastúcu tendenciu a v roku 2008 dosiahla hodnotu 3,25 %. 

V porovnaní s európskym (7,72 %) ako aj svetovým (8,80 %) priemerom je tento indikátor 

pod priemerom a v roku 2008 nedosahuje ani ich polovicu (42 % z európskeho a 37 % 

svetového priemeru). Predpísané poistné na obyvateľa rástlo v celom sledovanom období 

a v roku 2008 dosiahlo 388,53 eur čo je však výrazne menej ako je priemer krajín CEA, 

ktoré v tom istom roku priemerne vykázali predpísané poistné na jedného obyvateľa vo 

výške 1 804,99 eur. 

 

4.2.2 Poistné produkty pre podnikateľské subjekty na slovenskom poistnom trhu 

 

Ako už bolo vyššie uvedené, v súčasnosti pôsobí na slovenskom poistnom trhu 20 

poisťovní. Poistné produkty prispôsobené potrebám podnikateľských subjektov ponúka 13 

poisťovní, pričom ponuky jednotlivých poisťovní sa líšia hlavne v komplexnosti poistnej 

ochrany. Pri identifikácii portfólia poistných produktov pre podnikateľské subjekty na 

slovenskom poistnom trhu vychádzame predovšetkým z produktového portfólia 

spomínaných trinástich poisťovní a z ročných správ Slovenskej asociácie poisťovní. 

Zistené údaje sú zhrnuté v tabuľke č. 10, ktorá poskytuje základnú informáciu o ponuke 

poistných produktov pre podnikateľské subjekty na území SR. V tabuľke sú uvedené na 

jednej strane poisťovne, ktoré na slovenskom poistnom trhu ponúkajú poistné produkty pre 

túto skupinu klientov, a na strane druhej konkrétne druhy poistení. Poisťovne sú zoradené 

podľa veľkosti trhového podielu v neživotnom poistení (pretože väčšina poistných 

produktov pre podnikateľské subjekty patrí do skupiny neživotných poistení) od najväčšej 

(Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.) po najmenšiu (VIKTORIA VOLKSBANKEN 

poisťovňa, a. s.). 

 

 

                                                      
121THEIL, M.: The Coming of Insurance in Future EU Member Countries in Eastern Europe. In Pojistné  

rozpravy. Praha : ČAP. 2001. s.119 – 132. ISBN 0862-6162 
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Tabuľka č. 10 Poisťovne poskytujúce poistné produkty pre podnikateľské subjekty v SR  

A
llinaz–S

P
 

K
ooperatíva 

G
enerali S

R
 

U
N

IQ
A

 

K
om

unálna 

U
nion 

W
üstenrot 

Č
S

O
B

 

Q
B

E
 

H
D

I 

G
roupam

a 

D
.A

.S
. 

V
IK

T
O

R
IA

-V
B

 

Poistenie majetku (živelné) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
���� 

Poistenie prerušenia prevádzky ���� ���� ���� ���� ���� ����  
���� ���� ����    

Poistenie technických rizík              
-stroje a strojné zariadenia  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   
-montáž strojov a zariadení ���� ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   
-stavebné riziká ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   
-elektronické zariadenia ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

���� ����   
-audiovizuálna a výpoč. technika ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   
Poistenie zodpovednosti za škodu              
-všeobecná  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

���� 

-profesná  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����      
-chybný výrobok ���� ���� ���� ���� ���� ����  

���� ���� ���� ����   
-managementu ���� ����      

����      
-členov orgánov spoločnosti ����      

���� ����      
-náhle a náhodné znečistenie ŽP* ���� ���� ���� ���� ���� ����    

����    
Poistenie právnej ochrany    

����   
����     

����  
Poistenie transportu              
-poistenie tovaru ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  

���� ����   
-poistenie zásielok ���� ���� ���� ����  

���� ����  
���� ����    

Poistenie plodín ����  
���� ����          

Poistenie zvierat ����  
���� ����          

Poistenie úverov ���� ���� ���� ���� ����   
����      

Poistenie kaucie ���� ����   ���� ����        
Poistenie pohľadávok ����             
Podnikové životné poistenie ����  

����           
Podnikové nemocenské poistenie    

����   
����        

Podnikové zdravotné poistenie      
����        

Podnikové úrazové poistenie   
����   

����  
����      

Zdroj: Internetové stránky poisťovní SLASPO, Výročná správa SLASPO 2008, vlastné spracovanie. 
*ŽP – životné prostredie 
 

Poistné produkty pre podnikateľské subjekty sú slovenskými poisťovňami 

ponúkané v prevažnej miere jednotlivo. Niektoré poisťovne majú vo svojich portfóliách 

okrem jednotlivých produktov vytvorené i balíčky komplexnej poistnej ochrany, v ktorých 

sú jednotlivé produkty prispôsobené potrebám podnikom spravidla v závislosti od ich 
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veľkosti.  K poisťovniam, ktoré ponúkajú poistenia pre podnikateľské subjekty vo forme 

balíčkov patria Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. (ďalej aj Allianz – SP, a. s.), ktorá má 

vo svojom portfóliu balíčky „Komplexné poistenie pre podnikateľov“ a „Komplexné 

poistenie pre malých podnikateľov“, UNIQA poisťovňa, a. s. ponúka balíčky „Malí 

a strední podnikatelia“ a „Veľkí podnikatelia“, ČSOB poisťovňa, a. s. ponúka balíček 

„Komplexné poistenie malých a stredných podnikateľov“ a VIKTORIA VOLKSBANKEN 

poisťovňa, a. s balíček s názvom „Balíček Business“. 

V nasledujúcom texte sú charakterizované hlavné druhy poistení prispôsobené 

potrebám podnikateľských subjektov, ako aj ich zastúpenie v ponuke komerčných 

poisťovní pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu. 

 

Poistenie majetku (živelné poistenie) 

  

 Vykonávanie podnikateľskej činnosti si vyžaduje zo strany podnikateľských 

subjektov disponovať majetkom, ktorý je vo všeobecnosti tvorený všetkými aktívami, 

ktoré podnik využíva v transformačnom procese, resp. pri poskytovaní služieb. Obchodný 

zákonník122 definuje majetok podniku ako súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a 

iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia 

alebo sú určené na jeho podnikanie. Výstižnejšiu definíciu majetku v kontexte uvedomenia 

si potreby poistenia (v tomto prípade živelného poistenia, ale aj ostaných druhov) uvádza 

Rámcová osnova k Medzinárodným účtovným štandardom (IAS), podľa ktorej je majetok 

ekonomický zdroj  

• ovládaný podnikom,  

• ktorý je výsledkom minulých udalostí a  

• od ktorého sa očakáva, že podniku budú z neho v budúcnosti plynúť 

ekonomické úžitky. 

 Definícii IAS uvádza, že jedným zo znakov majetku je jeho spojitosť s minulými 

činnosťami. Škody vzniknuté realizáciou rizika môžu v okamihu zničiť dlhoročné úsilie 

podniku o uplatnenie sa na trhu. V súvislosti s týmto znakom majetku podľa IAS je 

výstižné konštatovanie Britskej asociácie poisťovní, ktorá uvádza: „Pokiaľ vykonávate 

podnikateľskú činnosť, potrebujete poistenie – bez neho je vaša existencia ohrozená. 

                                                      
122 Zákon č. 513/1991 Zb. z. Obchodný zákonník v zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Neočakávaná škoda môže zapríčiniť finančné ťažkosti a zničiť roky tvrdej práce123.“ 

Podnikateľské subjekty využívajú majetok v transformačnom procese ako podnikový 

produkčný faktor124 s cieľom získať z jeho využitia ekonomické úžitky. Škody vzniknuté 

vplyvom negatívnej realizácie rizika tak vo väčšine prípadov nemajú za následok len 

zmarenie dlhoročnej práce, ale výrazným spôsobom ovplyvňujú aj schopnosť podniku 

dosahovať ekonomické úžitky z využívania majetku.   

 Autor J. Daňhel125 uvádza, že „podstata poistenia, ochrana proti finančným 

dôsledkom náhodnosti, sa v najkryštalickejšej podobe prejavuje v konštrukcii neživotných, 

predovšetkým v klasických majetkových poisteniach, v ktorých sa odškodňuje náhodné 

poškodenie alebo zničenie vecí patriacich poistenému.“ Poistná ochrana pri tomto poistení 

sa zameriava na škody, ktoré môžu vzniknúť na nehnuteľnom alebo hnuteľnom majetku 

fyzickej alebo právnickej osoby. Majetok sa v tomto prípade poisťuje na živelné riziká, 

pričom živelné riziká rozdeľujeme na dve skupiny126. 

1. Prvou  skupinou sú združené živelné riziká – tzv. FLEXA poistenia. FLEXA 

znamená krytie základných rizík F (fire = požiar) + L  (lightning = blesk) + EX 

(explosion = výbuch) + A (aircraft = zrútenie lietadla). Poistné krytie základných 

živelných rizík majú všetky poisťovne rovnaké. 

2. Druhou skupinou sú komplexné živelné riziká ALL RISK (združené živelné riziká 

+ ostatné živelné riziká = poistenie ALL RISK). K ostatným živelným rizikám 

spravidla zaraďujeme riziko víchrice, krupobitia, ľadovca, ťarchy snehu alebo 

lavíny, povodne, záplavy, zemetrasenia, zosuvu pôdy, zrútenia skál a zemín, 

zadymenia, nárazu vozidla, aerodynamického tresku, krádeže, lúpeže, vandalizmu, 

odcudzenia, rozbitia skla, škody spôsobené vodou z vodovodného potrubia a pod. 

Vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne sú jednotlivé riziká presne 

definované.   

Živelné poistenie majetku ponúkajú okrem jednej všetky poisťovne pôsobiace na 

slovenskom poistnom trhu (bližšie pozri tabuľku č. 10) Ako už bolo uvedené, poistné 

krytie základných živelných rizík majú všetky poisťovne rovnaké, rozdiely sú v ponuke 

krytia dodatočných rizík. Výška poistného v tomto prípade závisí predovšetkým od 

                                                      
123Insurance information for businesses. [online] [citované 14. 4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.abi.org.uk/Information/Business/Insurance_Advice_for_Businesses.aspx> 
124MAJTÁN, Š., a kol: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra., 2007. s. 118. ISBN 978-80-89085-

79-8. 
125DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 166. ISBN 80-86946-00-2. 
126MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s.169. ISBN 978-80-8078-

260-3. 
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hodnoty poisťovaného majetku a z hľadiska možnej škody od rizikovej situácie podniku, t. 

j. od rizikových faktorov. Medzi tieto rizikové faktory môžeme zaradiť konštrukciu stavby, 

použité stavebné materiály, vzdialenosť jednotlivých objektov, realizácia nebezpečných 

činností, úroveň zábranných opatrení, protipožiarné signalizačné zariadenie a pod. 

 

Poistenie technických rizík 

 

Živelným poistením majetku kryjú podnikateľské subjekty svoje stroje a zariadenia 

pred prípadnými škodami spôsobenými vyššie uvedenými živelnými rizikami. Okrem 

týchto rizík, ktoré ohrozujú strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj 

ďalšími vnútornými príčinami, ako sú napr. konštrukčná chyba stroja, chyba materiálu, 

výrobná chyba a iné127 (špecifikované v poistnej zmluve). Práve pre tieto prípady 

poškodenia slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie predstavuje po poistení 

majetku druhú najrozšírenejšiu skupinu poistných produktov v produktovom portfóliu 

slovenských poisťovní. Do tejto skupiny poistení patrí predovšetkým poistenie strojov 

a zariadení, montážne poistenie, poistenie stavebných rizík, poistenie elektronických 

zariadení a poistenie audiovizuálnej a výpočtovej techniky. 

Poistenie strojov kryje škody vzniknuté v súvislosti s ich poškodením. Poisťovne 

spravidla kryjú škody vzniknuté nesprávnou obsluhou, nedbalosťou a neopatrnosťou, 

konštrukčnou, materiálnou alebo výrobnou chybou po skončení záručnej doby, zlyhaním 

meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení, skratom, pádom alebo vniknutím 

cudzieho predmetu, pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapaliny. Podobný 

charakter majú aj poistenia elektronických zariadení a výpočtovej techniky, ktoré 

poskytujú podnikateľskému subjektu možnosť poistiť zariadenia vylúčené z poistenia 

strojov (kancelárska a výpočtová technika, komunikačné zariadenia, poplašné zariadenia 

a pod.) Tieto poistné druhy môžu byť podľa požiadaviek klienta koncipované ako All risk 

poistenia alebo ako poistenia s ohraničeným krytím. 

Poistenie montážnych rizík kryje riziká spojené s montážou strojov a zariadení. 

Podobne, poistenie stavebných rizík kryje riziká, ktorých realizáciou môžu vniknúť 

škody na stavebných dielach a materiály po dobu výstavby. Často sa stavebné a montážne 

poistenia kombinujú do jedného produktu – stavebno-montážne poistenie. Toto poistenie 

                                                      
127Poistenie podnikateľov – technické riziká. [online] [citované 4. 3. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000225058/letak_TECHNICKE%20RIZIKA_01.2009.pd
f> 
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sa spravidla vzťahuje na výstavbu a montáž objektu, vrátane krytia škôd na materiáloch, 

ktoré budú použité na budovaný objekt. 

 

Poistenie prerušenia prevádzky 

 

 Autorka E. Ducháčková128 uvádza, že „poistenie prerušenia prevádzky úzko 

nadväzuje na živelné poistenie a poistenie technických rizík. Živelné poistenie a poistenie 

technických rizík zabezpečujú náhradu priamej vecnej škody, poistenie prerušenia 

prevádzky kryje tzv. následné škody, teda zabezpečuje náhradu finančnej škody, ktorá 

vzniká v dôsledku prerušenia prevádzky vplyvom poškodenia poisteného majetku živelnou 

alebo inou udalosťou.“ Autori D. Atkins a I. Bates129 uvádzajú, že „účelom tohto poistenia 

je odškodniť podnik za vynaložené náklady, ktorých objem nemôže byť znížený ani v čase 

redukcie až zastavenia predaja vplyvom ohňa alebo podobných rizík, poruchy stroja alebo 

iných poistených rizík.“ Poisťovne pôsobiace na slovenskom poistnom trhu ponúkajú 

podnikateľským subjektom dva druhy poistenia prerušenia prevádzky (bližšie pozri 

obrázok č. 11).  
          
         Obrázok č. 11 Ponúkané druhy poistenia prerušenia prevádzky v SR 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 

                      
          Zdroj: Produktové portfóliá poisťovní SR, vlastné spracovanie. 
 

Výška poistnej sumy sa v tomto poistení odvodzuje od tzv. hrubého zisku, ktorý 

v sebe zahrňuje jednak ušlý zisk a jednak fixné náklady (nájomné, mzdy zamestnancov 

a pod.). Do poistenia prerušenia prevádzky sa môže zahrnúť aj krytie tzv. dodatočných 

nákladov, t.j. nákladov, ktoré podnik vynakladá pri náhradnom riešení situácií pri prerušení 

svojej činnosti. Poistné plnenie (suma fixných nákladov a očakávaného zisku v danom 
                                                      

128 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 2005. s. 126. ISBN 80- 
86119-92-0. 

129 ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 43. ISBN 978-
1-906403-23-2. 
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období) sa vypláca len v dojednanom časovom rámci – spravidla jeden rok. V tomto 

poistení je typické uplatňovať aj tzv. časovú franšízu. Ide o obdobie, počas ktorého poistné 

plnenie nie je vyplácané. Pokiaľ by doba prerušenia prevádzky bola kratšia ako stanovená 

franšíza, poistné plnenie by poisťovňa vôbec nevyplácala. 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

 

 Poistenie zodpovednosti za škodu chráni proti právnemu záväzku hradiť 

kompenzácie tretím stranám za straty a škody, za ktoré poistený môže byť zodpovedný.130 

Tento produkt spravidla predstavuje poistenie typu „all – risk“. Charakteristickou črtou 

tohto poistenia je skutočnosť, že poistné plnenie dostáva poistený ako tretia osoba, teda nie 

poistený ani poistník, i keď poistník uzavrel poistnú zmluvu a platí poistné.          

  

Obrázok č.12 Podstata poistenia zodpovednosti za škodu 
 

 

 

 

 

 

 
            
          Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

 Pre stanovenie zodpovednosti za škodu je obvykle požadované, aby škodca svojím 

subjektívnym jednaním porušil nejakú svoju povinnosť, ktorú mu určuje nejaký právny 

predpis, teda, aby škodu jednoznačne zavinil. Pri niektorých zvlášť nebezpečných 

činnostiach, alebo činnostiach, pri ktorých sa môžu realizovať riziká veľkého rozsahu 

a ekonomického dopadu je konštruovaná tzv. objektívna zodpovednosť za výsledok, kedy 

pre vznik nároku na náhradu škody stačí, že škodová udalosť nastala v súvislosti s danou 

nebezpečnou činnosťou a zavinenie sa ďalej nezisťuje. 

 Ochranu pred škodami, ktoré jednotlivec alebo skupina ľudí spôsobili niekomu 

inému a nesú za ne právnu zodpovednosť, možno zabezpečiť rôznymi druhmi 

                                                      
130SIGMA 5/2009. Commercial liability: a challenge for businesses and their insurers. Zurich: Swiss 

Reinsurance Company Ltd. October 2009.  
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zodpovednostných poistení. Medzi základné druhy poistenia zodpovednosti za škodu 

určené podnikateľským subjektom na slovenskom poistnom trhu patria: 

• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – poistenie všeobecnej zodpovednosti 

patrí medzi dobrovoľné zmluvné poistenia, čiže existuje obojstranná dobrovoľnosť 

uzavretia poistenia oboch zmluvných strán. Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje 

predovšetkým škody spôsobené na majetku alebo zdraví tretej osobe v súvislosti s 

činnosťou spoločnosti. Spravidla je možné rozšíriť základné poistné krytie o rozličné 

pripoistenia ako napr.: pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na veciach 

prevzatých za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia 

alebo poskytnutia odbornej pomoci, pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vynaložením nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie a 

dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby 

z povolania, pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na ušlom zisku, a pod.  

• profesijné poistenie zodpovednosti za škodu – legislatíva Európskej únie vymedzuje 

poistenie profesijnej zodpovednosti ako poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré je 

určené na pokrytie súm, ktoré sú povinné uhradiť profesijné osoby buď ako škody, 

alebo na základe schváleného dohodnutého urovnania tretím stranám ako náhradu za 

straty spôsobené činnosťou, chybami alebo nepresnosťami, ktorých sa dopustili pri 

výkone ich profesijných činností.131 Na území SR je poistenie profesijnej 

zodpovednosti za škodu povinným zmluvným poistením, čo znamená, že 

vykonávateľovi vymedzenej činnosti právny predpis priamo ukladá povinnosť 

uzatvoriť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom 

povolania za seba i za svojich zamestnancov a informovať na požiadanie klienta 

o rozsahu poistenia.  

• poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom – poistením 

zodpovednosti za chybný výrobok sú kryté škody vzniknuté na životoch, zdraví 

a majetku pri používaní určitého výrobku. Poisťovňa v tomto poistení nahrádza 

poistenému oprávnené nároky poškodených osôb v prípade, že ich nárok za ujmu 

spôsobenú výrobkom bol súdne uznaný.132 Podľa slovenskej právnej úpravy133 

výrobca zodpovedá za škodu spôsobenú chybným výrobkom na zdraví alebo na živote 

                                                      
131KRÁTKA, Z.: Poistenie zodpovednosti. 2. časť. EU BA, NHF. [online] [citované 29. 1. 2010]. Dostupné 

na  internete: <http://maag.euba.sk/documents/Poisteniezodpovednosti2.pdf>  
132DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: EKOPRESS, 2005. s.137.ISBN 80-86119-92-0. 
133Zákon NR SR č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom doplnený v znení 

neskorších predpisov. 
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poškodeného alebo na veci inej, ak poškodený preukáže, že výrobok je chybný 

a dokáže príčinnú súvislosť medzi chybným výrobkom a škodou. Konštrukcia tohto 

poistenia môže vychádzať z dvoch základných princípov134. Po prvé, ide o princíp 

„Loss Occurence“, v súvislosti s ktorým chráni poistenie zodpovednosti za škodu 

chybným výrobkom poisteného proti možným následkom zodpovednosti za škody, 

ktoré výrobok spôsobí v dobe platnosti poistnej zmluvy. Po druhé, ide o princíp 

„Claim Made“, v rámci ktorého poistenie zodpovednosti za chybný výrobok kryje 

škody, ktoré mohli vzniknúť v minulosti, ale ich následky, to znamená uplatnenie 

nároku na náhradu škody, sa prejaví až v priebehu poistného obdobia platnej poistnej 

zmluvy.  

• poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s porušením povinnosti 

štatutárnych orgánov a výkonného manažmentu – toto poistenie sa vzťahuje na 

zodpovednosť manažérov, riaditeľov a členov predstavenstiev a dozorných rád za 

škodu vzniknutú tretej osobe, spôsobenú porušením povinností poistených, 

vyplývajúcu z akejkoľvek nepredvídanej a náhlej poistnej udalosti bližšie 

špecifikovanej v poistnej zmluve.135 Pod porušením povinnosti sa rozumie napr. 

konanie alebo opomenutie konania, porušenie zásad a pokynov schválených orgánmi 

spoločnosti a pod. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté vplyvom úmyselného 

konania, pokút ani peňažných trestov uložených v zmysle zákona alebo 

disciplinárnych trestov. 

• poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – narastajúci počet 

priemyselných havárií, ktoré mali negatívny dopad na životné prostredie, vyvolal 

potrebu legislatívnej úpravy zodpovednosti za environmentálnu škodu v rámci celej 

Európskej únie. Na území SR bol v roku 2007 prijatý zákon o prevencii a náprave 

environmentálnych škôd136. Tento zákon prináša novú zásadu – znečisťovateľ platí. To 

znamená, že pôvodca environmentálnej škody je za ňu aj finančne zodpovedný. 

Špecifikom tohto produktu je, že nie je krytá environmentálna škoda spôsobená 

poškodenému, ale kryté sú náklady vynaložené prevádzkovateľom na predchádzanie 

bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody, ako aj na nápravu už 

spôsobenej environmentálnej škody. Poistné krytie sa vzťahuje nielen na ovzdušie, 

                                                      
134ČAPKOVÁ, D.: Jak pojistit firmu. Praha : Computer Press, 2000. s. 68. ISBN 80-7226-337-4. 
135MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s.186. ISBN 978-80-8078-260-3. 
136Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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vodu, pôdu a na chránené druhy a biotopy európskeho významu, ale aj na chránené 

druhy a biotopy na území SR137. 

 Všeobecne v prípade, že škodca spôsobil škodu tretej strane, za ktorú zodpovedá, sa 

podľa právnych predpisov odškodňujú položky ako sú napr.: strata zárobku počas i po 

skončení pracovnej neschopnosti, bolestné a tzv. sťaženie spoločenského uplatnenia, 

náklady liečenia, vecná škoda, náklady súvisiace s pohrebom, jednorázové odškodnenie 

pozostalých, náklady na výživu pozostalých a pod.138 

Najširšiu ponuku tohto druhu poistenia majú Allianz – SP, a. s., Kooperativa 

poisťovňa, a. s. a ČSOB poisťovňa, a. s. (bližšie pozri tabuľku č. 10). Niektoré poisťovne 

ponúkajú v skupine zodpovednostných poistení pre podnikateľské subjekty i produkt 

poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom. Ide o poistenie, ktoré môžu 

uzatvoriť zamestnanci, a tým sa chrániť pred škodami, ktoré by mohli zamestnávateľovi 

spôsobiť a ktoré by od nich mohol vymáhať. Rozsah náhrady škody je upravený rozdielne 

pre jednotlivé druhy pracovnoprávnej zodpovednosti a taktiež závisí od formy zavinenia 

zamestnanca. Pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za spôsobenú škodu je tento 

povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu. Zákonník práce139 určuje hornú 

hranicu výšky náhrady škody, ktorú je zamestnávateľ oprávnený od zamestnanca 

požadovať. Náhrada takto vzniknutej škody nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť 

sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením 

povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o zodpovednosť za 

schodok na zverených hodnotách alebo zodpovednosť za stratu zverených predmetov, ak 

škoda bola spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných alebo 

psychotropných látok. Ak však škoda bola spôsobená úmyselne, zamestnávateľ môže 

požadovať od zamestnanca nielen náhradu skutočnej škody, ale aj náhradu zmareného 

zisku, pokiaľ by neuhradenie tohto zmareného zisku odporovalo dobrým mravom140. My 

sme tento produkt do skupiny poistení pre podnikateľské subjekty nezaradili, pretože ho 

neuzatvára podnikateľ (hoci by to mohlo byť v jeho záujme), ale zamestnanec podľa 

vlastného uváženia. 

 

 
                                                      

137Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. [online] 
[citované 11. 8. 2009]. Dostupné na internete: <http://www.allianzsp.sk/kpp>. 

138DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 181. ISBN 80-86946-00-2. 
139Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zmene a doplnení niektorých zákonov. 
140HODÁLOVÁ, I.: Ak zamestnanec spôsobí škodu, musí ju nahradiť. In HNonline. 19. 12. 2007 [online]  
     [citované 23. 2. 2010] Dostupné na internete: <http://hn.hnonline.sk/c1-22642810-> 
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Poistenie úverových rizík 

 

 Úverové riziká predstavujú riziká škôd z nesplácania úveru v prípadoch 

dohodnutých v poistných podmienkach. Dôvodom nesplácania úveru môže byť napr. 

insolventnosť dlžníka, úmyselné nesplácanie úveru v prípade solventnosti dlžníka, 

nesplácanie úveru v dôsledku vonkajších podmienok a pod. Poistenie úverových rizík 

predstavuje majetkové poistenie proti strate z obchodného styku141, ktorého predmetom je 

riziko nesplatenia úveru dlžníkom v prípadoch dohodnutých v poistných podmienkach. 

Významným produktom úverového poistenia je okrem poistenia vnútroštátnych úverov 

poistenie vývozných úverov kryjúcich riziko platobnej neschopnosti zahraničného 

odberateľa. Výška poistného je ovplyvňovaná individuálnym rizikom, bonitou dlžníka, 

bonitou krajiny dovozcu, druhom a dĺžkou splácania úveru a pod. Poistné sadzby sa 

v tomto druhu poistenia pohybujú na úrovni okolo päť promile, pričom je zvykom 

uplatňovať aj spoluúčasť klienta na škode (spoluúčasť sa pohybuje obvykle v rozmedzí 20 

– 25 % pričom v niektorých prípadoch môže dosiahnuť až 50 %142). Pri krytí úverového 

rizika podnikateľského subjektu sa okrem poistenia úveru využívajú aj ďalšie finančné 

nástroje, napr. ručenie, bankové záruky, zmenky, v prípade fyzických osôb aj uzatvorené 

životné poistenie143 s cieľovou sumou vyššou ako objem úveru, a pod.     

 

Poistenie právnej ochrany 

  

 Úlohou poistenia právnej ochrany je zabezpečiť rovnaký prístup k právu a rovnosť 

šancí pred súdom bez obáv vzniku vysokých nákladov. Predmetom poistenia je ochrana a 

uplatnenie oprávnených záujmov klienta – poisteného alebo jeho právnych nástupcov, ako 

aj úhrada s tým spojených nákladov. Ide predovšetkým o náklady v súvislosti s právnymi 

úkonmi a náklady spojené s uplatňovaním požiadaviek na náhradu škody poisteného. 

V rámci poistného plnenia sú kryté najmä súdne trovy, náklady na svedkov a súdnych 

znalcov, odmeny a náklady právneho zástupcu, náklady na uskutočnenie súdneho 

rozhodnutia, cestovné náklady poisteného súvisiace so súdnym procesom, služby 

                                                      
141FECENKO, J.: Neživotné poistenie. Bratislava : EKONÓM, 2006. s. 24. ISBN 80-225-2191-4. 
142DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 2005. s. 129. ISBN 80-

86119-92-0. 
143VAVŘINKOVÁ, J., ZÁBORSKÝ, J.: Poistenie úveru: kedy pomôže. In ETrend. 16. 2. 2007. [online]  

[citované 7.  4. 2010] Dostupné na internete:< http://financie.etrend.sk/poistenie/poistenie-uveru-kedy-
pomoze.html>. 
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poisťovne v súvislosti s objasňovaním skutočností (overenie existencie poistnej udalosti 

a pod.). Súčasťou poistenia právnej ochrany je i poskytovanie právneho poradenstva144.  

 Na slovenskom poistnom trhu ponúkajú tento produkt iba tri poisťove, a to D.A.S. 

poisťovňa právnej ochrany, a. s., UNIQA poisťovňa, a. s. a Wüstenrot poisťovňa, a. s.. 

Poisteným osobám je poskytovaná právna ochrana pri udalostiach súvisiacich s 

podnikateľskou činnosťou. Poisťovne v tomto poistení ponúkajú podnikateľským 

subjektom ochranu predovšetkým v oblastiach náhrady škody na majetku a zdraví, náhrady 

škody voči zamestnancom, trestného a priestupkového práva, pracovného práva, poistného 

práva, vlastníckeho práva a zmluvného práva. 

 

Poistenie poľnohospodárskych rizík 

  

 Autor J. Daňhel145 uvádza, že „poľnohospodárstvo, ako odvetvie prvovýroby, má 

v súvislosti s poistením výrazný rys tesného prepojenia s náhodnosťou (vplyv počasia) 

v porovnaní s ostatnými odvetviami národného hospodárstva.“ 

  Poistenie poľnohospodárskych rizík sa vzťahuje buď na poistenie rastlinnej výroby, 

alebo na poistenie hospodárskych zvierat. Najdlhšiu históriu v poistení 

poľnohospodárskych rizík má poistenie plodín proti krupobitiu. Veľkou výhodou tohto 

poistenia bola nezameniteľnosť poškodenia krúpami s iným typom poškodenia rastlín, 

a tým i bezproblémové poistné plnenie. Hlavným nedostatkom však bola skutočnosť, že 

krupobitie predstavuje len 8 – 10 % rizík ohrozujúcich výsledky rastlinnej výroby. 

V súčasnom období sa najčastejšie uplatňuje poistenie plodín proti vybraným rizikám, 

pričom spravidla ide o ľadovec, víchricu, požiar, povodne, záplavy z prietrže mračien 

a jarné mrazy. Najkomplexnejšie, ale aj najdrahšie krytie v dôsledku pôsobenia celého 

súhrnu vplyvov, okrem nekvalitnej práce poľnohospodárov, predstavuje produkt tzv. 

komplexné poistenie úrody. Odškodňuje sa pri ňom nedosiahnutie dohodnutého 

štandardného hektárového výnosu, ktorý je konštruovaný najčastejšie ako vylepšený 

priemerný výnos posledných rokov (napr. priemer troch najlepších rokov päťročnej úrody). 

Poistenie je väčšinou konštruované so značnou spoluúčasťou poľnohospodárskeho podniku 

(až do výšky 50 % škody), aby sa dosiahol záujem podniku starať sa o poistené rastliny. 

 Poistenie hospodárskych zvierat predstavuje ďalšie špecifikum pri riešení 

rizikovosti poľnohospodárskej výroby. Poľnohospodárske zvieratá sa poisťujú proti 

                                                      
144 Spracované podľa internetových stránok poisťovní pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu. 
145 DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 175. ISBN 80-86946-00-2. 
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živelným rizikám, rizikám úrazu a strát vzniknutých pri pôrode, rizikám infekčných 

a neinfekčných chorôb, riziku krádeže. Popri tomto poistení hromadných škôd, existujú aj 

individuálne poistenia hospodárskych zvierat, zvyčajne chovaných na špeciálny účel. 

Vtedy sa zvieratá oceňujú individuálnymi poistnými sumami na báze poistenia na plnú 

hodnotu. V poistno-technickej konštrukcii poistenia sa využívajú franšízy a bonifikácie za 

lepší ako stanovený škodový priebeh poistenia. 

 

Poistenie pohľadávok 

 

Poistenie pohľadávok patrí medzi najmladšie poistné odvetvia, ktorého história sa 

na Slovensku úzko spája s rozvojom princípov trhového hospodárstva. Predmetom 

poistenia môžu byť nielen tuzemské, ale i exportné pohľadávky súvisiace s dodaním tovaru 

alebo poskytnutím služieb, pokiaľ pohľadávky sú právne nesporné a dôvodom nezaplatenia 

nie sú napr. reklamácie chýb či neúplnosti dodávok. Poistný vzťah sa začína podpisom 

poistnej zmluvy, ale už po jej podpise poskytuje poisťovateľ ďalšie služby súvisiace s 

manažmentom pohľadávok. Poistený získa dôležité informácie o svojich odberateľoch a 

trvalý monitoring ich kredibility. V prípade zhoršenia situácie včas varuje poisteného pred 

hrozbou nezaplatenia pohľadávky. Poistený preto získava dodatočné výhody, nemusí sám 

vyhodnocovať finančnú situáciu a platobnú schopnosť svojich odberateľov.146 

 

Poistenie kaucie 

 

Kaucia predstavuje druh záruky, ktorá slúži na to, aby sa dodržali zmluvné 

podmienky, resp. splnili záväzky147. Poistenie kaucie (alebo garančné poistenie) je určené 

pre obchodné, výrobné spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby, ktoré potrebujú 

zabezpečiť svoje obchodné vzťahy a riziká z nich vyplývajúce buď z vlastnej iniciatívy 

alebo na požiadanie obchodného partnera, ktorý si realizáciu projektu podmieňuje 

zabezpečením vybraných rizík garanciou (kauciou). 

 

 

 

                                                      
146MÚDRA, H.: Poistenie pohľadávok – Podpora kreditmanažmentu. In Vývojové trendy v poisťovníctve II. 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Senec. 2008. Dostupné na CD. ISBN 978-80-
225-2556-5. 

147FECENKO, J.: Neživotné poistenie. Bratislava : EKONÓM, 2006. s. 24. ISBN 80-225-2191-4. 
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Podniková osobná starostlivosť 

 

Okrem vyššie uvedených druhov poistení majú podnikateľské subjekty možnosť 

uzavrieť poistenia kryjúce riziká smrti (životné poistenie), úrazu či choroby (súčasť 

neživotného poistenia), tak pre svojho konateľa resp. majiteľa, ako aj svojich 

zamestnancov. Tieto poistenia by sme mohli nazvať spoločným názvom ako osobná 

starostlivosť.  

 V krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou predstavujú produkty osobnej 

starostlivosti o zamestnávateľa a zamestnancov štandardnú súčasť ponuky poistných 

produktov pre podnikateľské subjekty. Autorka A. Kachaňáková148 zaraďuje dobrovoľné 

príspevky zamestnávateľov na poistné zamestnancom na životné a neživotné poistenie ako 

jednu zo zamestnaneckých výhod (konkrétne ako nepriamu formu odmeňovania). Cieľom 

takýchto výhod je podľa autorky „prostredníctvom uspokojovania osobných potrieb 

zamestnancov ovplyvňovať získavanie kvalitných pracovníkov a posilňovanie ich 

angažovanosti i lojality voči podniku, čo napokon môže viesť aj k zvyšovaniu 

podnikových výkonov.“ V podmienkach SR sú produkty zamerané priamo na osobnú 

podnikovú starostlivosť poisťovňami ponúkané len v obmedzenej miere. Podnikateľ si 

však môže z celkového portfólia poistných produktov danej poisťovne vybrať produkt 

životného poistenia pre seba alebo svojich zamestnancov. Nasledujúci obrázok uvádza 

produkty podnikovej osobnej starostlivosti ponúkané slovenskými poisťovňami priamo 

podnikateľským subjektom. 

 

  Obrázok č. 13  Produkty podnikovej osobnej starostlivosti na území SR 
 

 
 
 
 
 
 

 
        

 

                   
                  Zdroj: Produktové portfólia poisťovní SLASPO, Ročná správa SLASPO 2008,  
                  vlastné spracovanie. 

 

                                                      
148KACHAŇÁKOVÁ, A.: Riadenie ľudských zdrojov: ľudský faktor a úspešnosť podniku. Bratislava : Sprint 

vfra., 2003. s. 164. ISBN 80-89085-22-9. 
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Životné poistenie kryje riziká ohrozujúce život človeka, pričom v tomto odvetví sú 

kryté predovšetkým dve základné riziká, a to riziko úmrtia a dožitia. Autorka E. 

Ducháčková149 uvádza, že „výšku poistného plnenia v životnom poistení neovplyvňuje 

výška vzniknutej škody (nakoľko je obtiažné túto škodu vyčísliť), ale veľkosť poistnej 

sumy, ktorú si poistník zjednal, pričom táto výška poistnej sumy má dané riziko pokryť.“ 

Podľa autoriek V. Čejkovej a D. Martinovičovej150 toto poistenie môže byť kombinované 

s podielom poisteného na prebytkoch poisťovne alebo na ziskoch z investovaných 

peňažných prostriedkov. Autori D. Atkins a I. Bates151 uvádzajú, že „existujú dve základné 

zložky životného poistenia: ochrana a investovanie. Charakter ochrany plynúcej zo 

životného poistenia je podobný ako v prípade neživotného poistenia – poskytnutie 

poistného plnenia v prípade vzniku poistnej udalosti. Investičná zložka životného poistenia 

vyplýva z jeho dlhodobého charakteru. Poisťovne kumulujú poistné počas dlhšieho 

časového obdobia (niekoľko rokov) a jeho časť zhodnocujú na finančných trhoch. Časť 

ziskov z týchto operácií je vyplácaná poistencom, čo zatraktivňuje tento produkt v radoch 

súčasných i potenciálnych klientov.“ Podnikateľské subjekty na území SR majú možnosť 

uzavrieť produkty životného poistenia (tak kapitálové, ako aj investičné životné poistenie) 

pre seba a svojich zamestnancov. Slovenská legislatíva v minulosti umožňovala uznať 

zamestnávateľom príspevky na životné poistenie zamestnancov ako daňový výdavok do 

výšky 6 % zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca. Novela zákona NR SR č. 

595/2003 o dani z príjmov platná k 1. 1. 2007152 túto možnosť zrušila a v súčasnosti 

umožňuje podnikateľským subjektom uznať ako daňový výdavok príspevok pre 

zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 6 % jeho zúčtovanej mzdy a 

náhrady mzdy. Na druhej strane, zamestnanci a zamestnávatelia ako fyzické osoby majú 

v prípade uzatvoreného životného poistenia možnosť znížiť si svoj daňový základ ročne 

maximálne do výšky 398,33 eur.  

Obsahom úrazového poistenia je finančné zabezpečenie poistenej osoby pre 

prípad, kedy v dôsledku úrazu má táto osoba prechodne alebo trvale poškodené zdravie. 

Úraz je v poistnej praxi charakterizovaný ako náhle a neočakávané pôsobenie vonkajších 

síl alebo vlastnej sily, neočakávané a nepretržité pôsobenie vysokých teplôt, par, plynov, 

                                                      
149DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: EKOPRESS, 2005. s. 93. ISBN 80-86119-92-0. 
150ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D.: POISŤOVNÍCTVO – Úvod do teórie. Bratislava : Vysoká škola 

ekonómie a manažmentu verejnej správy. 2007. s. 50. ISBN 978-80-89143-60-3.  
151ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 59. ISBN 978-

1-906403-23-2 
152Zákon NR SR č. 688/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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žiarení a jedov, ktoré mali za následok telesné poškodenie alebo smrť poisteného.153 

Z úrazového poistenia poskytuje poisťovňa najčastejšie poistné plnenia za smrť následkom 

úrazu, dobu nevyhnutého liečenia, telesné poškodenie spôsobené úrazom, trvalé následky 

úrazu, plnú invaliditu spôsobenú úrazom, dobu pracovnej neschopnosti spôsobenú úrazom. 

Poistenie choroby možno vo všeobecnosti považovať za doplnok verejného 

zdravotného poistenia, ktoré umožňuje liečbu v závislosti od typu a stupňa závažnosti 

ochorenia, poistenému však neposkytuje odškodné za zmenu životného štandardu a za 

finančné straty. Z základným druhom poistných produktov v poistení choroby 

zaraďujeme154: poistene choroby, denné odškodné za pobyt v nemocnici v dôsledku 

choroby, poistenie invalidity následkom choroby, poistenie liečebných nákladov, poistenie 

ušlého zárobku pri práceneschopnosti, poistenie kritických chorôb, poistenie nepretržitej 

služby lekára. Poistná zmluva začína platiť po uplynutí určitej doby, ktorá sa pohybuje od 

troch do šiestich mesiacov po jej uzatvorení. Ak je toto poistenie dojednané ako 

pripoistenie v rámci životného poistenia, po výplate poistného plnenia toto pripoistenie 

zanikne, zníži sa platba poistného, ale životné poistenie je naďalej v platnosti.155 

 

4.2.3 Charakteristika rakúskeho poistného trhu 

 

Na rakúskom poistnom trhu pôsobí v súčasnosti 86 poisťovní, ktoré združuje  

Rakúska asociácia poisťovní (Versicherungsverband Österreich – VVO156). Činnosť a 

podmienky podnikania poisťovní sú upravované súborom zákonov, z ktorých najdôležitejší 

je Spolkový zákon č. 569/1978 s názvom „Versicherungsaufsichtsgesetz“ o činnosti 

poisťovní a dohľade nad poistným trhom. Poisťovne pôsobiace na tomto trhu vytvárajú 

spolu 1,53 % predpísaného poistného krajín CEA157, predstavujú jedného z najväčších 

investorov na finančných a kapitálových trhoch, ako aj zamestnávateľov na tomto trhu158. 

Rakúsky poistný trh charakterizujeme podobne, ako v prípade slovenského poistného trhu. 

Stručne zhodnotíme vývoj dvoch základných ukazovateľov – predpísané poistné (spolu, 
                                                      

153DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 2005. s. 119. ISBN 80-
86119-92-0. 

154 Výročná správa Slovenskej asociácie poisťovní 2008. 
155 POLÁČIKOVÁ, M.: Poistenie zdravia dokáže zmierniť finančné problémy. In HNonline. [online][cit. 1. 

2. 2010] Dostupné na internete: <http://m.hnonline.sk/c3-34106160-kw0000_d-poistenie-zdravia-dokaze-
zmiernit-financne-problemy> 

156Rakúska asociácia poisťovní zastupuje záujmy všetkých súkromných poisťovní pôsobiacich na rakúskom 
poistnom trhu a podporuje svojich členov v právnych, daňových, ekonomických a medzinárodných 
záležitostiach. Asociácia je riadnym členom CEA. 

157 CEA Statistics N°37: European Insurance in figures. October 2009. [online][cit.5. 3. 2010] Dostupné na 
internete:  < http://www.cea.eu/uploads/DocumentsLibrary/documents/1256829177_eif-final.pdf> 

158 Jahresbericht der Versicherungsverband Österreich 2008. 
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v životnom poistení, v neživotnom poistení, na jedného obyvateľa) a poistenosť 

a porovnáme ich s hodnotami zistenými za slovenský poistný trh, ako aj s európskym 

priemerom. 

Predpísané poistné spolu za životné a neživotné poistenie na rakúskom poistnom 

trhu zaznamenalo v sledovanom období rastúcu tendenciu a v roku 2008 dosiahlo hodnotu  

16,21 mld. eur. Oproti roku 2007 tak vzrástlo  1,021-násobne a oproti východiskovému 

roku  1,28-násobne. Nakoľko predpísané poistné rástlo i v roku 2008 v porovnaní s rokom 

2007, môžeme konštatovať, že poistný trh v roku 2008 ešte nezasiahli dôsledky svetovej 

finančnej a hospodárskej krízy, ktorá zapríčinila pokles hodnôt vybraných ukazovateľov 

celoeurópskeho poistného trhu. 

 

Tabuľka č. 11 Vývoj predpísaného poistného a poistenosti na rakúskom poistnom trhu 

Ukazovateľ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I08/02 

PP spolu (v mld. Eur) 12,62 13,12 13,98 15,29 15,59 15,88 16,21 1,28 

PP ŽP (v mld. Eur) 5,62 5,70 6,17 7,12 7,18 7,21 7,36 1,31 

PP NŽ (v mld. Eur) 7,00 7,42 7,81 8,17 8,41 8,67 8,85 1,26 

PP na 1 obyv. (v Eur) 1 561,11 1 615,56 1 710,51 1 856,48 1882,39 1 909,80 1 941,78 1,24 

Poistenosť (v %) 5,77 5,88 6,01 6,25 6,17 5,86 5,74 x 

Zdroj: Výročné správy VVO 2002 – 2008, European Insurance in figures. October 2009, vlastné spracovanie. 
 

Podobne ako predpísané poistné spolu, rástlo aj predpísané poistné v sledovanom 

období v životnom a v neživotnom poistení. Pomer predpísaného poistného v životnom 

a v neživotnom poistení vykazuje dlhodobú prevahu neživotného poistenia, ktoré v roku 

2008 tvorilo vyše 54,6 % celkového predpisu poistného (európskym trendom je prevaha 

životného poistenia nad neživotným). Predpísané poistné na obyvateľa dosahuje 

v sledovanom období nadpriemerné hodnoty a v roku 2008 predstavuje 1 941,78 eur 

(priemer krajín CEA v roku 2008 je 1 804,99 eur, v SR 388,53 eur). Ukazovateľ 

poistenosti na rakúskom poistnom trhu zaznamenáva od roku 2005 klesajúcu tendenciu 

a v roku 2008 dosahuje hodnotu 5,74 %, čo je nižšie ako priemer krajín CEA, ktorý v roku 

2008 tvoril 7,72 %.    

 

4.2.4 Poistné produkty pre podnikateľské subjekty na rakúskom poistnom trhu 

 

Produkty neživotného poistenia, medzi ktoré patrí väčšina poistení určených pre 

podnikateľské subjekty, ponúka na rakúskom poistnom trhu 47 poisťovní. Rakúska 

asociácia poisťovní, okrem iných činností, kladie dôraz na informačnú činnosť. 



 

Podnikateľské subjekty a

vydávaných asociáciou,

súkromné osoby, ako aj podnikate

produktov na rakúskom 

nenašli zoznam konkrétnych ponúkaných produktov rakúskych pois

Slovenskej asociácie pois

pri identifikovaní portfóli

vychádzali z výročnej správy Rakúskej asociácie pois

materiálov vydávaných asociáciou

komerčných poisťovní 

podielu v neživotnom poistení, ktorých spolo

predstavoval 79,8 %160 

informácií o ponuke poistení pre podnikate

sme študovali informácie dostupné na ich internetových stránkach, ktoré nám spolu 

s informačnými materiálmi Rakúskej asociácie pois

uvedeným poznatkom o

(AT) poistnom trhu.   

 
                    Graf č. 1 Trhové podiely pois

           Zdroj: Výročná správa VV
 

159predovšetkým ELTNER, CH., EBEERT, D.: 
Versicherungen für Unternehmer. Wien 
[online] [citované 25. 11. 2009] Dostupné na internete: 
DER VERSICHERUNGSLEITFADEN 
VERSICHERUNGEN. Wien : Verband der Versicherung
12. 2. 2010] Dostupné na internete: 

160Jahresbericht der Versicherungsverband Österreich 2008.
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ekty a široká verejnosť majú prístup k informa

, v ktorých je zdôrazňovaná potreba a význam poistenia

ako aj podnikateľov a súčasne sú prezentované základné druhy

produktov na rakúskom poistnom trhu. Nakoľko sme pri štúdiu relevantných zdrojov 

nenašli zoznam konkrétnych ponúkaných produktov rakúskych pois

Slovenskej asociácie poisťovni takúto informáciu vo forme tabuľkovej prílohy obsahuje), 

pri identifikovaní portfólia poistných produktov pre podnikate

nej správy Rakúskej asociácie poisťovní za rok 2008, z

materiálov vydávaných asociáciou159, ako aj z produktových portfólií vybraných 

ovní – konkrétne prvých 10 poisťovní podľa ve

neživotnom poistení, ktorých spoločný podiel tohto trhu v

 (spomínané poisťovne sa uvedené na grafe 

ponuke poistení pre podnikateľské subjekty spomínaných desiatich pois

sme študovali informácie dostupné na ich internetových stránkach, ktoré nám spolu 

nými materiálmi Rakúskej asociácie poisťovní umožnili dopracova

uvedeným poznatkom o možnostiach poistenia podnikateľských subjektov na rakúskom

Trhové podiely poisťovní pôsobiacich v odvetví NP v AT

Zdroj: Výročná správa VVO 2008, vlastné spracovanie. 

                                                      
ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH –

Versicherungen für Unternehmer. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
25. 11. 2009] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>.

GSLEITFADEN – DAS SCHLAUE BUCH ZU 
Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 2010.

12. 2. 2010] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>
Versicherungsverband Österreich 2008. 

12,81

11,59

6,53

4,65

4,12

3,42

2,63

2,41

Generali Versicherung AG

Wiener Städtische Versicherung AG

UNIQA Sachversicherung AG

Allianz Elementar Versicherung AG

DONAU Versicherung AG

Zürich Versicherung AG

Grazer Wechselseitige Versicherung AG

OBERÖSTERREICHISCHE Versicherung …

Niederösterreichische Versicherung AG

HDI Versicherung AG

Ostatné

informačným materiálom 

význam poistenia, tak pre 

asne sú prezentované základné druhy poistných 

ko sme pri štúdiu relevantných zdrojov 

nenašli zoznam konkrétnych ponúkaných produktov rakúskych poisťovní (ročná správa 

ľkovej prílohy obsahuje), 

a poistných produktov pre podnikateľské subjekty sme 

ovní za rok 2008, z informačných 

produktových portfólií vybraných 

ľa veľkosti ich trhového 

ný podiel tohto trhu v roku 2008 

a grafe č. 1).  Pre získanie 

ské subjekty spomínaných desiatich poisťovní 

sme študovali informácie dostupné na ich internetových stránkach, ktoré nám spolu 

ožnili dopracovať sa k nižšie 

ských subjektov na rakúskom 

odvetví NP v AT 

 

– Eine Information über 
cherungsunternehmen Österreichs, 2008. 

<http://www.vvo.at/publikationen/index.php>. a 
DAS SCHLAUE BUCH ZU DEN WICHTIGSTEN 

sunternehmen Österreichs, 2010.[online][cit. 
<http://www.vvo.at/publikationen/index.php> 

17,23

14,4

12,81

11,59

20,22



92 
 

Poistenia pre podnikateľské subjekty na rakúskom poistnom trhu môžeme rozdeliť 

do šiestich skupín – majetok, nepredvídané náklady, transport, agrárne riziká, záujmy 

a poistenie osôb. Nasledujúci obrázok obsahuje informatívny prehľad jednotlivých skupín 

poistení pre podnikateľské subjekty na tomto trhu.  

Rakúske poisťovne ponúkajú nižšie uvedené poistné produkty buď samostatne, 

alebo vo forme balíčkov. V prípade samostatného predaja poistných produktov sa 

stretávame na tomto trhu s dvoma alternatívami: 

1. poisťovňa ponúka produkt s rovnakými podmienkami podnikateľom bez ohľadu na 

odvetvie pôsobenia alebo profesiu, 

2. poisťovňa v jednotlivých produktoch (predovšetkým v poistení majetku, 

zodpovednosti, právnej ochrany či transportu) prispôsobuje ich podmienky 

potrebám vopred definovaných homogénnych skupín podnikateľov. Takými 

skupinami sú napríklad malé a stredné podniky, priemyselné podniky či 

poľnohospodárske a lesné podniky. 

Druhým spôsobom ponuky poistných produktov na rakúskom trhu je ich 

„balíčkovanie“. Najčastejšie sa stretávame s balíčkami poistení pre výrobné, či obchodné 

podniky, veľké priemyselné podniky, poľnohospodárske podniky, balíčky poistenia pre 

slobodné povolania, pre spolky a združenia, či cirkevné a sociálne zariadenia. Balíčkovanie 

týmto spôsobom je časté, no nie je pravidlom. Príkladom môže byť najväčšia poisťovňa 

v neživotnom poistení – Gererali Versicherung AG., ktorá okrem iných ponúka balíček 

poistenia s názvom „Special Packet161“. Tento balíček obsahuje všetky základné druhy 

poistení, nie je špecializovaný na určitú skupinu podnikov alebo profesiu, ale v rámci 

každého produktu ponúka tri stupne ochrany (jednotlivé stupne sa líšia predovšetkým v 

rozsahu krytých rizík), z ktorých si môže podnikateľ vybrať práve ten, ktorý najlepšie 

zodpovedá povahe jeho podnikania. Jednotlivým skupinám poistení na tomto trhu sa 

budeme bližšie venovať v nasledujúcom texte.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
161 Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Generali Versicherung AG. [online] 

[cit. 18. 11. 2009], Dostupné na internete: <http://www.generali.at/> 



93 
 

     Obrázok č. 14 Ponúkané poistenia pre podnikateľské subjekty na rakúskom trhu 

 

Zdroj: ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH – Eine Information über Versicherungen für 
Unternehmer. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 2008. [online] [citované 25. 11. 
2009] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>, vlastné spracovanie. 

 

POISTENIE MAJETKU  

 

Prvou skupinou analyzovaných poistných produktov pre podnikateľské subjekty na 

rakúskom poistnom trhu je poistenie majetku. Túto skupinu možno členiť na: poistenie 

hnuteľného a nehnuteľného majetku proti živelným rizikám, poistenie technických rizík, 

poistenie prerušenia prevádzky. Autori CH. Eltner, a D. Ebeert162 uvádzajú, že 

predovšetkým v poistení majetku platí, že „jednoduché preventívne opatrenia často 

pomáhajú zabraňovať škodám alebo udržať ich následky na prijateľnej úrovni. Poistenie 

majetku minimalizuje prípadné vzniknuté škody, šetrí čas, námahu, a urýchľujete proces 

zotavovania sa po vzniku škody.“  

 

1. Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku proti živelným rizikám – poistenie 

majetku proti živelným rizikám má predstavovať základnú poistnú ochranu každého 

podnikateľského subjektu. Podobne ako na Slovensku, aj v Rakúsku je živelné poistenie 

hnuteľného a nehnuteľného majetku zostavené na krytie základnej skupiny rizík, ako aj 

skupiny kryjúcej dodatočné riziká. K základnej skupine rizík patria škody spôsobené 

                                                      
162 ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH – Eine Information über Versicherungen für 

Unternehmer. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 2008. [online] [cit. 25. 11. 
2009] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>, 
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vplyvom163: ohňa (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla), vody z vodovodného 

potrubia, víchrice, krupobitia, rozbitia skla, vlámania za účelom krádeže. Podnikateľ si 

môže zvoliť, či poistí svoj majetok len proti vybraným rizikám alebo proti celej skupine 

rizík. Rozsah rizík sa už v základnej skupine v jednotlivých poisťovniach môže líšiť. 

Poisťovne k základnej skupine rizík spravidla ponúkajú i krytie ďalších dodatočných 

rizík, z ktorých si podnikatelia môžu vybrať práve tie, ktoré na základe identifikácie 

a kvantifikácie rizika najviac ohrozujú ich podnikanie. Ako príklad dodatočných rizík 

môžeme uviesť škody spôsobené zemetrasením, záplavami, lavínami, zosuvom pôdy, 

zlomyseľným poškodením, samohasiacim zariadením, občianskymi nepokojmi, 

nárazom vozidla a pod. S cieľom oslovovania, získania, ale aj udržania klientov sa 

poisťovne snažia inovovať svoje produkty. Výnimkou nie je ani poistenie majetku, do 

ktorého niektoré rakúske poisťovne zahŕňajú i krytie nových rizík, ako napríklad krytie 

škôd spôsobených prasknutím a únikom plynu z plynovodov, škôd spôsobených 

grafitmi na budovách, škôd na odkvapových rúrach a pod.   

 
2. Poistenie technických rizík – rôzne druhy strojov a elektroniky sú v dnešnej dobe 

súčasťou majetku každého podniku. Poškodenie alebo zničenie týchto zariadení môže 

mať za následok vysoké finančné náklady, ktoré môžu závažným spôsobom ohroziť nie 

len likviditu podniku ale aj jeho samotnú existenciu. Účelom poistenia technických rizík 

je kompenzovať prípadné škody vzniknuté na spomínaných zariadeniach. Na rakúskom 

poistnom trhu majú podnikateľské subjekty možnosť uzatvoriť niektorý zo základných 

druhov tohto poistenia, ktoré sú uvedené na nasledujúcom obrázku, a ku ktorým patria:   

• poistenie poruchy stroja – poistenie výrobných zariadení predstavuje dôležité 

poistenie, nakoľko väčšinou ide o zariadenia, ktorých obstarávacia cena sa pohybuje 

v desiatkach až stovkách tisíc eur. Poistenie strojov ponúka poistnú ochranu pred 

technickými hrozbami ako napr. materiálne, konštrukčné a výrobné chyby, ako aj 

ochranu pred škodami spôsobenými chybou obsluhy, pracovným úrazom, či 

zlomyseľným konaním.  

• poistenie záruky stroja – toto poistenie predstavuje špeciálnu formu poistenia 

poruchy stroja. Poskytuje poistnú ochranu predajcu stroja proti nárokom kupujúceho 

stroja, ktorému vznikla škoda na tomto stroji vplyvom chyby výpočtov, materiálu 

alebo chyby montáže.  Z tohto poistenia nie sú v prípade vzniku poistnej udalosti 

                                                      
163Spracované podľa internetových stránok vybraných poisťovní pôsobiacich na rakúskom poistnom trhu. 
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priamo nahrádzané náklady potrebné na odstránenie chyby zariadenia, ale škody, 

ktoré vniknú predávajúcemu v dôsledku požiadaviek kupujúceho.   

 

             Obrázok č. 15 Druhy poistenia technických rizík v AT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: vlastný 
  
 
 
 
 
 Zdroj: ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH – Eine Information über 

Versicherungen für Unternehmer. Wien: Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 2008. 
[online] [cit. 25. 11. 2009] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>, 
vlastné spracovanie. 

 

• montážne poistenie stroja – zatiaľ čo poistenie poruchy stroja sa vzťahuje na 

ochranu už zhotovených zariadení pripravených na prevádzku, je montážne poistenie 

strojov určené na ochranu pred škodami vznikajúcimi v procese montáže zariadenia. 

Medzi najbežnejšie riziká, ktoré kryje tento druh poistenia patria škody spôsobené 

konštrukčnými, materiálnymi, servisnými či montážnymi chybami, ktoré vznikli 

počas montáže alebo počas skúšobnej prevádzky. V prípade vzniku týchto škôd 

(prípadne iných škôd, ktoré sú špecifikované v poistnej zmluve) poisťovňa nahradí 

náklady na opravu a v prípade totálnej škody celkové náklady na znovuzostrojenie 

stroja. 

• poistenie stavebných strojov – poistenie stavebných strojov predstavuje Kasko 

poistenie a ponúka poistnú ochranu proti násilným vonkajším vplyvom, proti ohňu, 

ako aj proti strate poistených vecí. Poistiteľné sú zariadenia a stroje, ktoré sú 

uvedené na rakúskom zozname stavebných strojov (napr. bagre, žeriavy, lešenie 

a pod.). 

• poistenie elektrospotrebičov – poistenie elektrospotrebičov ponúka poistnú 

ochranu, tak pred živelnými rizikami (požiar, úder blesku, búrka, voda, a pod.), ako 

aj proti technickým rizikám (materiálne a konštrukčné chyby, či chyby obsluhy).  
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• poistenie elektroniky – poistenie elektroniky predstavuje špeciálne poistenie pre 

elektronické a elektromechanické zariadenia a zostavy. Typickým príkladom 

takýchto zostáv sú osobné počítače a iné nosiče dát. V rámci základného krytia sú 

poistené všetky živelné riziká, krádež v dôsledku vlámania, chyby obsluhy, sabotáže, 

ako aj škody spôsobené elektrickou energiou. V dôsledku veľkej rôznorodosti 

počítačových zostáv a iných nosičov dát, existuje množstvo možností rozšírenia 

poistnej ochrany vzhľadom na potreby podnikateľského subjektu. Je však potrebné 

poznamenať, že poistenie počítačových zostáv automaticky nezahŕňa poistenie 

softvéru. Ten je možné poistiť samostatným poistením. 

    

3. Poistenie prerušenia prevádzky – toto poistenie chráni podnik v situácii, kedy musí 

z určitých dôvodov (vyšpecifikovaných v poistnej zmluve) pozastaviť svoju prevádzku. 

V takomto prípade nahrádza toto poistenie v určitom vymedzenom časovom priestore 

(spravidla max. 1 rok) ušlý zisk podnikateľa, ako aj jeho prevádzkové náklady.  

Na rakúskom poistnom trhu existujú dva základné druhy tohto poistenia164:  

• v prvom prípade ide o prerušenie prevádzky malých podnikov a podnikov 

jednotlivca, ktorých prevádzka je závislá od osoby podnikateľa. V tomto prípade sa 

poistenie prerušenia prevádzky vzťahuje na situácie ako: 

� choroba, či úraz podnikateľa, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu liečbu, 

� pobyt podnikateľa v karanténe v dôsledku epidémie, 

� smrť blízkej osoby,  

� zdržanie vplyvom vypuknutia vojnového konfliktu počas pobytu 

v zahraničí, a pod.    

• v druhom prípade ide o prerušenie prevádzky v dôsledku poškodenia majetku 

podniku vplyvom živelných a technických rizík, štrajku, nepokojov, úmyselného 

poškodenia a pod. 

Poisťovne spravidla umožňujú prispôsobiť poistnú zmluvu konkrétnym potrebám 

daného podniku, tzn. zahrnúť do poistnej zmluvy práve také riziká, ktoré predstavujú pre 

daný podnikateľský subjekt najväčšie ohrozenie.    

 

 

 

                                                      
164Spracované podľa internetových stránok vybraných poisťovní pôsobiacich na rakúskom poistnom trhu. 
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NEPREDVÍDANÉ NÁKLADY 

 

V podnikateľskej činnosti môžu vzniknúť situácie, dôsledkom ktorých sú náklady, 

ktorých vznik je veľmi obtiažné predvídať. K poisteniam kryjúcim vznik takýchto 

nákladov sme zaradili poistenie zodpovednosti podnikateľov za škodu a poistenie právnej 

ochrany.  

 

1. Poistenie zodpovednosti za škodu – počas vykonávania podnikateľskej činnosti môže 

nastať nespočetne veľa situácii, ktoré môžu poškodiť tretie strany, a ktorých výskyt vo 

väčšine prípadov nemožno ovplyvniť. Takéto situácie so sebou spravidla prinášajú 

i negatívne finančné dôsledky, odstránenie ktorých môže pre podnikateľa znamenať 

vážne ohrozenie jeho ďalšej činnosti.  

 

      Obrázok č. 16 Druhy poistenia zodpovednosti za škodu na rakúskom poistnom trhu  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 

Zdroj: ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH – Eine Information über 
Versicherungen für Unternehmer. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs, 2008. 
[online] [cit. 25. 11. 2009] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>, 
vlastné spracovanie. 

 

Ako už bolo v predchádzajúcom texte uvedené, poistenie zodpovednosti za škodu 

predstavuje nástroj na ochranu pred takýmito situáciami, pretože v prípade takého 

neúmyselného konania podnikateľa, ktorého výsledkom je škoda na majetku, zdraví 

alebo na živote tretích strán, poskytuje plnenie tretím stranám, a tak významným 

spôsobom odbremeňuje podnikateľský subjekt od tejto povinnosti. Na predchádzajúcom 

obrázku uvádzame ponúkané produkty poistenia zodpovednosti na rakúskom poistnom 

trhu. V produktoch poistenia zodpovednosti pre podnikateľské subjekty na slovenskom 
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a rakúskom poistnom trhu nie sú významné rozdiely. Podobne ako na Slovensku, aj 

v Rakúsku majú podnikatelia povinnosť uzavrieť poistenie profesijnej zodpovednosti za 

škodu (pokiaľ vykonávajú profesiu, pri ktorej to vyžaduje príslušný právny predpis) 

a povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

(MV). Ostatné poistenia zo skupiny zodpovednostných poistení sú dobrovoľné. 

Rakúska asociácia poisťovní vo svojich informačných materiálov podnikateľom 

zdôrazňuje, že „povinnosťou“ každého podnikateľa je zo skupiny zodpovednostných 

poistení (okrem povinne zmluvných) uzavrieť aspoň poistenie všeobecnej 

zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za chybný výrobok.     

 

2. Poistenie právnej ochrany – podnikové poistenie právnej ochrany na rakúskom 

poistnom trhu sa najčastejšie delí na tri základné skupiny165: 1. poistenie pre právnické 

osoby, 2. poistenie pre malé podniky, živnostníkov a podniky jednotlivca a 3. poistenie 

pre zamestnancov. Tieto skupiny spravidla obsahujú vybrané, poprípade všetky oblasti 

poskytovania právnej ochrany, ku ktorým patrí ochrana: všeobecnej náhrady škody, 

sociálneho zabezpečenia, trestného práva, pracovného práva, občianskeho práva, 

ochrany dát, daní, poistných zmlúv, vymáhania pohľadávok, či cestnej dopravy. Takéto 

balíčky podnikovej právnej ochrany predstavujú len jednu z foriem „balíčkovania“ 

tohto produktu. Okrem neho na tomto trhu existuje i poistenie právnej ochrany 

prispôsobené pre potreby slobodných povolaní, pre poľnohospodárov, spolky a pod. 

 

POISTENIE TRANSPORTU 

 

Poistenie transportu je súčasťou poistného portfólia takmer každej poisťovne 

poskytujúcej poistenie pre podnikateľské subjekty. Väčšina poisťovní pod týmto názvom 

ponúka poistenie prepravovaného tovaru, no niektoré k nemu zahrňujú i kaskopoistenie 

motorových vozidiel. Poistné krytie prepravovaného tovaru sa spravidla delí do dvoch 

skupín. V prvej skupine (tzv. základného krytia) je prepravovaný tovar krytý pred 

poškodením v dôsledku ohňa, blesku, explózie, v dôsledku nehody dopravného prostriedku 

či veľkých hromadných havárií a prírodných katastrof. V rámci rozšíreného krytia je 

prepravovaný tovar krytý pred škodami (vrátane prvej skupiny rizík) v dôsledku krádeže, 

                                                      
165Spracované podľa internetových stránok vybraných poisťovní pôsobiacich na rakúskom poistnom trhu. 
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poškodenia vplyvom vlhka, hrdzi, oxidácii a iných špecifikovaných vplyvov, ako aj 

poškodenie obalu tovaru.    

 

AGRÁRNE RIZIKÁ 

 

K poisteniu poľnohospodárskych rizík patrí, podobne ako na Slovensku, poistenie 

plodín a poistenie zvierat proti špecifickým rizikám. Rakúske poisťovne ponúkajú v tomto 

druhu poistenia vo väčšine prípadov balíčky poistení, ktoré obsahujú komplexnú poistnú 

ochranu poľnohospodárov a samostatne hospodáriacich roľníkov. Tieto balíčky obsahujú 

okrem poistenia plodín a zvierat i poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, 

zodpovednosti, či poistenie právnej ochrany. Ako zaujímavosť možno uviesť, že niektoré 

poisťovne ponúkajú okrem balíčkov poistení pre poľnohospodárov podobné balíčky 

poistení prispôsobené potrebám pestovateľov a výrobcov vín. 

 

POISTENIE ZÁUJMOV 

 

Do tejto skupiny poistení môžeme zahrnúť poistenie úveru, garančné poistenie, 

faktoring a inkaso. Na rakúskom poistnom trhu ponúkajú pre podnikateľské subjekty 

poistenie úveru poisťovne špecializované na oblasť záujmov. Podobne ako pri ostatných 

produktoch, aj v poistení úveru poskytujú tento produkt poisťovne vo forme balíčkov. 

Rozlišujeme tak poistenie úveru pre začínajúcich, malých, stredných a veľkých 

podnikateľov, medzinárodné poistenie úveru, ako aj poistenie úveru súvisiace s realizáciou 

veľkých investičných projektov. V súčasnom období zadávatelia veľkých objednávok 

požadujú od podnikateľov čoraz častejšie záruky na splnenie zákazky v dohodnutom čase, 

objeme a kvalite. Jednou z foriem takýchto záruk je garančné poistenie. Na rakúskom 

poistnom trhu ponúka toto poistenie len malý počet poisťovní, pričom podnikatelia majú 

možnosť výberu z niekoľkých druhov tohto poistenia. K najčastejším patria166: 

• garancia spätného krytia – veľké stavebné projekty sa spravidla realizujú aj niekoľko 

rokov. Vplyvom rôznych faktorov sa tak konečná cena diela môže líšiť od ceny, na 

ktorej sa zmluvné strany dohodli. V takom prípade môže zadávateľ projektu od jeho 

realizátora požadovať uhradiť tento rozdiel, čím mu môže vzniknúť strata. Garančné 

poistenie tohto typu kryje práve takto vzniknuté rozdiely. 

                                                      
166Spracované podľa internetových stránok vybraných poisťovní pôsobiacich na rakúskom poistnom trhu. 
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• garancia včasnej realizácie projektu – zadávatelia projektov si do realizačných zmlúv 

často zakomponujú vysoké sankcie za oneskorenie v plánovanom dokončení 

objednávky, čo pre dodávateľa môže predstavovať značné riziko. Garančné poistenie 

tohto druhu kryje prípadné vzniknuté nároky zadávateľa vplyvom oneskorenia dodávky. 

• „prísľub“ garancie – poisťovňa sa takýmto prísľubom zaväzuje, že v prípade 

požadovania garancie zo strany obchodného partnera takúto garanciu poskytne. 

V zmluve s poisťovňou je presne vyšpecifikované aké druhy garancie a za akých 

podmienok môžu byť poskytnuté. 

• garancie podľa individuálnych potrieb – podnikatelia majú možnosť dohodnúť garanciu 

na základe ich individuálnych potrieb. 

 

Skupinu poistení s názvom „poistenie záujmov“ dotvárajú dva špecifické produkty, 

ktoré ponúkajú rakúske poisťovne podnikateľským subjektom. Prvým z nich je tzv. 

„Inkaso“. V tomto produkte, na základe zmluvy o spolupráci, zabezpečuje poisťovňa na 

požiadanie služby súvisiace s riadením pohľadávok, a to predovšetkým ich inkaso. 

V súvislosti s pohľadávkami poskytujú poisťovne aj produkt – faktoring, v rámci ktorého 

dochádza k odkúpeniu pohľadávky poisťovňou.         

 

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 

V portfóliu poistných produktov pre podnikateľské subjekty na rakúskom poistnom 

trhu sú štandardne zastúpené i produkty z oblasti poistenia osôb, a to tak v rámci 

životného, ako aj neživotného poistenia. Súvisí to i so samotným rakúskym systémom 

dôchodkového zabezpečenia, ktorý sa skladá z troch pilierov167: 

1. pilier – zákonné dôchodkové sporenie, 

2. pilier – podniková starostlivosť o dôchodok,  

3. pilier – súkromné dôchodkové sporenie. 

Suma dôchodku jednotlivca sa v čase nástupu na dôchodok rovná súčtu sumy 

naakumulovenej v týchto troch pilieroch. Jednotlivé druhy produktov v osobnej 

starostlivosti podnikov sú uvedené na nasledujúcom obrázku.   

 

 

                                                      
167Betriebliche AltersVorsorge. Möglichkeiten – Chancen – Vorteile. [online][cit. 13. 4. 2010] Dostupné na 

internete: <http://www.donauversicherung.at/fileadmin/donau/L91_BAV_Folder.pdf> 
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      Obrázok č. 17 Podnikové poistenie osôb na rakúskom poistnom trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
                   Zdroj: Spracované podľa internetových stránok poisťovní pôsobiacich na rakúskom trhu. 

  

        Produkty osobnej starostlivosti sa delia na dve skupiny – určené pre zamestnávateľa 

a pre zamestnancov. Rovnaký charakter pre obe skupiny majú produkty súkromné 

zdravotné poistenie a úrazové poistenie, ktoré predstavujú určitú formu doplnkového 

dobrovoľného poistenia k zákonnému úrazovému a zdravotnému poisteniu. Poisťovne 

ponúkajú kolektívne poistenie zamestnancov v oboch poistných produktoch. 

 Ďalším poistným produktom v osobnej starostlivosti podnikov je klasické životné 

poistenie. Podnikateľ si môže vybrať zo širokej ponuky životných poistení, čím získava 

efektívny nástroj zabezpečenia seba a svojej rodiny v prípade nepredvídaných udalostí. V 

tomto produkte ponúkajú poisťovne pre zamestnancov tzv. Podnikové kolektívne 

poistenie. Ide o klasické životné poistenie s garantovaným výnosom. V tomto prípade 

poistné, vo zvolenej výške, uhrádza zamestnávateľ pričom legislatíva mu umožňuje 

evidovať toto poistné ako daňový výdavok do výšky 10 % hrubej mzdy zamestnanca. Na 

druhej strane, zamestnanec sa môže, aj nemusí spolupodieľať na platbách poistného podľa 

vlastného uváženia.  
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  Špecifickým prvkom dôchodkového zabezpečenia je tzv. „odstupné“. 

Zamestnávateľ je zo zákona povinný odvádzať 1,53 % hrubej mzdy zamestnanca do 

určených správcovských spoločností. Takýmito spoločnosťami sú aj poisťovne, ktoré 

ponúkajú produkty zhodnocujúce vložené prostriedky, ktoré sú zamestnancovi k dispozícii 

v čase nástupu na dôchodok. Od 1. 1. 2008 majú i podnikatelia zákonnú povinnosť 

odvádzať za seba „odstupné“ vo výške 1,53 % z vymeriavacieho základu pre výpočet 

odvodov sociálneho zabezpečenia. 

 Ďalším špecifickým produktom dôchodkového zabezpečenia zamestnancov je 

produkt „Zaistenie budúcnosti“. Ide o sporiaci, nie poistný produkt. Zamestnávateľ má 

možnosť prispieť zamestnancovi sumou 300 eur ročne, ktoré mu legislatíva umožňuje 

evidovať ako daňový výdavok. Poisťovňa tieto prostriedky kumuluje a zhodnocuje až do 

dňa nástupu zamestnanca do dôchodku, kedy mu ich vyplatí jednorázovo alebo mesačne 

k dôchodku.  

  Možnosťou podnikového dôchodkového zabezpečenia je i penzijné poistenie. 

V rámci neho uhrádza zamestnávateľ za zamestnanca poistné priamo do súkromnej 

dôchodkovej poisťovne, pričom mu legislatíva umožňuje evidovať toto poistné ako daňový 

výdavok do výšky 10 % hrubej mzdy zamestnanca.  

 Poskytnutý prehľad produktov podnikovej osobnej starostlivosti je len 

informatívny. V každom z uvedených produktov existuje viacero možností prispôsobenia 

sa konkrétnym podnikovým potrebám. Je na uvážení zamestnávateľa, akú formu (alebo 

formy) podnikového dôchodkového zabezpečenia po dohode so zamestnancom zvolí. 

V každom prípade, takéto produkty predstavujú výhody, tak pre zamestnávateľov, ako aj 

pre zamestnancov.  

 

4.2.5 Charakteristika britského poistného trhu 

 

Britský poistný trh, ako kolíska moderného poisťovníctva „starého kontinentu“, 

predstavuje najväčší poistný trh v Európe a tretí najväčší na svete. Na tomto trhu pôsobí 

vyše 1000 poisťovacích spoločností, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie poistných 

služieb (licenciu udeľuje orgán dohľadu nad subjektmi, ktoré poskytujú finančné služby – 

Financial Services Authority – FSA). Podobne ako na Slovensku a Rakúsku, aj vo Veľkej 

Británii pôsobí asociácia poisťovní (Association of British Insurers – ABI), ktorá 

reprezentuje spoločné záujmy britského poistného trhu a je riadnym členom Európskej 

federácie asociácií poisťovní a zaisťovní. Členmi ABI je viac ako 400 poisťovacích 
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spoločností pôsobiacich na britskom poistnom trhu, ktorých podiel na tomto trhu 

predstavuje 94 %168.  

Dôkazom o veľkosti a vyspelosti britského poistného trhu sú aj údaje uvedené 

v tabuľke č. 12. Poisťovne pôsobiace na tomto trhu dosiahli spolu za rok 2008 predpísané 

poistné vo výške 249,23 mld. eur, čo tvorilo viac ako 23,5 % celkového predpísaného 

poistného za všetky krajiny združené v CEA. Z celkového predpísaného poistného 

predstavuje 75,6 %  predpísané poistné v životnom poistení a ostatných 24,4 % predpísané 

poistné v neživotnom poistení. 

 

Tabuľka č. 12 Vývoj predpísaného poistného a poistenosti na britskom poistnom trhu 

Ukazovateľ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I08/02 

PP spolu (v mld. Eur) 255,23 236,75 246,21 266,59 294,27 366,57 249,23 0,98 

PP ŽP (v mld. Eur) 186,57 166,38 176,56 193,98 222,92 295,25 188,42 1,01 

PP NŽ (v mld. Eur) 68,66 70,37 69,65 72,61 71,35 71,32 60,81 0,89 

PP na 1 obyv. (v Eur) 4 301,95 3 974,62 4 111,76 4 425,19 4 854,24 6 009,28 4 061,02 0,94 

Poistenosť (v %) 14,92 14,37 13,92 14,55 15,18 17,91 13,75 x 

Zdoj: European Insurance in figures. October 2009, vlastné spracovanie 

 

Ako je zrejmé z tabuľky č. 12, predpísané poistné v roku 2008 pokleslo oproti roku 

2007 o viac ako 20 %. Vplyv na tento vývoj mala predovšetkým svetová finančná 

a hospodárska kríza, ktorá sa na tomto trhu prejavila už v roku 2008. Vo väčšej miere 

pokleslo predpísané poistné v životnom poistení v porovnaní s neživotným, čo bolo 

zapríčinené tým, že poisťovne svoju investičnú funkciu (členské poisťovne ABI spolu 

alokujú 20 % všetkých investícií na londýnskej burze cenných papierov169) vykonávajú 

v prevažnej miere prostredníctvom technických rezerv kumulovaných práve v životnom 

poistení.  

Predpísané poistné na jedného obyvateľa v roku 2008 však aj napriek 

medziročnému poklesu vykazuje vysoko nadpriemerné hodnoty (4 061,02 eur) v porovnaní 

s priemerom za všetky krajiny CEA (1 804,99 eur). Podobne aj poistenosť zaznamenala 

medziročný pokles, no jej hodnoty v roku 2008 (13,75 %) sú aj napriek tomu stále 

najvyššie spomedzi všetkých krajín CEA (priemer CEA je 7,72 %).  

 

 
                                                      

168 The Role of the Association of British Insurers. [online] [citované 12. 8. 2009] Dostupné na internete:   
<http://www.abi.org.uk/About_The_ABI/role.aspx> 

169 The Role of the Association of British Insurers. [online] [citované 12. 8. 2009] Dostupné na internete: 
<http://www.abi.org.uk/About_The_ABI/role.aspx> 



104 
 

4.2.6 Poistné produkty pre podnikateľské subjekty na britskom poistnom trhu 

 

Produkty neživotného poistenia, a teda aj poistenia pre podnikateľské subjekty, 

poskytuje na britskom poistnom trhu viac ako 340 spoločností, ktoré sú členmi ABI. Tento 

počet nie je úplný, pretože nie všetky poisťovne sú členmi asociácie poisťovní. Jednou 

z dôležitých činností asociácie je poskytovanie informačných a poradenských služieb pre 

podnikateľské subjekty. Predstavitelia asociácie konštatujú170: „Pokiaľ vykonávate 

podnikateľskú činnosť, potrebujete poistenie – bez neho je vaša existencia ohrozená. 

Neočakávaná škoda môže zapríčiniť finančné ťažkosti a zničiť roky tvrdej práce.“ V rámci 

svojich informačných služieb ABI odporúča podnikom vo forme dostupných 

dokumentov171, aké poistné produkty by si mali zakúpiť a ako by si ich mali zakúpiť.  

Pri popise možností poistenia podnikateľských subjektov na britskom poistnom 

trhu sme čerpali z informačných materiálov Britskej asociácie poisťovní, z internetovej 

stránky172 spravovanej britským úradom vlády zameranej na poskytovanie relevantných 

informácií v oblastiach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, a z publikácie autorov D. 

Atkinsa a I. Batesa173, ktorá sa zaoberá komerčným poistením na území Veľkej Británie. 

V nasledujúcom texte stručne zhrnieme základné druhy produktov určených pre 

podnikateľské subjekty na tomto trhu. 

Prvý druh poistenia predstavuje poistenie majetku (hnuteľného a nehnuteľného) 

proti živelným rizikám. Toto poistenie sa vyvinulo z poistenia proti požiaru, ktoré krylo 

škody na budovách, strojoch a zásobách proti ohňu, blesku a stanovených druhov explózií. 

Neskôr boli k uvedeným krytiam doplnené i krytia rôznych ďalších rizík ako reakcia na 

dopyt klientov po dodatočnej ochrane. V súčasnosti sa poistné zmluvy v tomto poistení 

uzatvárajú (podobne ako v SR a AT) na krytie základnej skupiny rizík, dodatočných rizík 

alebo ako „all-risk“ poistenie. Základná skupina rizík na tomto trhu je poisťovňami 

                                                      
170Insurance information for businesses. [online] [citované 14. 4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.abi.org.uk/Information/Business/Insurance_Advice_for_Businesses.aspx> 
171 Insurance Advice for Businesses. London : Association of British Insurers. [online][citované 11. 8. 2009]    

Dostupné na internete: <http://www.abi.org.uk/Information/Business/15310.pdf> 
Insurance for Small Businesses: a guide to protecting your business. London : Association of British 
Insurers. [online] [citované 11. 8. 2009] Dostupné na internete:  

   <http://www.abi.org.uk/Information/Business/40507.pdf> 
172  http://www.businesslink.gov.uk/ 
173 ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. ISBN 978-1-

906403-23-2 
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spravidla tvorená krytím rizík174: požiaru a blesku, explózie, civilných nepokojov, 

úmyselnej škody, víchrice, povodne, škody spôsobenej dopravným prostriedkom. 

Autori D. Atkins a I. Bates175 členia riziká v tomto poistení na štyri základné 

skupiny, a to chemické riziká, sociálne riziká, živelné riziká v užšom zmysle a ostatné 

riziká. 

 
Tabuľka č. 13 Skupiny rizík v poistení majetku na britskom poistnom trhu 

Živelné riziká  požiar, blesk, víchrica, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy, povodeň 

Chemické riziká výbuch, samovznietenie, žeravenie, fermentácia  

Sociálne riziká nepokoje, civilné povstania, štrajky, pracovné spory 

Ostatné riziká 
prasknutie alebo pretekanie vodných nádrží, potrubí a iných zariadení, pád 
lietadla alebo jeho časti, krádež, násilné vniknutie,  náraz vozidla, koňa alebo 
dobytka 

Zdroj: ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. ISBN 978-1-
906403-23-2, vlastné spracovanie. 
 

Vyššie spomínaná informačná stránka britského úradu vlády odporúča 

podnikateľským subjektom poistiť nehnuteľnosti na novú hodnotu, ktorá predstavuje 

sumu, ktorú je potrebné vynaložiť na vybudovanie diela toho istého druhu, rozsahu 

a kvality v danom mieste a čase (v čase vzniku poistnej udalosti) vrátane nákladov na 

projektovú dokumentáciu.  

Poistenie strojov patrí, podobne ako v SR a AT, k štandardu ponuky poistení pre 

podnikateľské subjekty. Toto poistenie poskytuje krytie prípadných škôd na strojoch, ako 

aj výpočtovej technike. K základným rizikám, ktoré sú kryté týmto poistením patrí: výbuch 

ako dôsledok vyšpecifikovaných príčin, porucha, náhodné poškodenie, následná škoda, 

zodpovednosť, preprava strojov.  

V súvislosti s poistením majetku proti vyššie uvedeným rizikám, poistením strojov, 

ako aj s poistením proti iným rizikám vyšpecifikovaných v poistnej zmluve súvisí 

poistenie prerušenia prevádzky, ktoré v prípade realizácie spomínaných rizík, ktorých 

dôsledkom bude pozastavenie podnikateľskej činnosti, kryje stratu hrubého zisku, mzdové 

náklady a iné prevádzkové náklady.  

                                                      
174 Insure your business and assets – general insurance. [online] [citované 16. 4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?r.s=sc&r.l1=1073858790&r.lc=en&r.l3=107430054
3&r.l2=1074429401&type=RESOURCES&itemId=1074300582>. 

175 ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 42. ISBN 978-
1-906403-23-2. 
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 Poistenie zodpovednosti predstavuje dôležitý druh poistenia chrániaci 

podnikateľský subjekt pred oprávnenými nárokmi pri spôsobení škody tretím stranám. 

K základným produktom v poistení zodpovednosti za škodu na britskom poistnom trhu 

patrí176 poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi počas 

vykonávania pracovných povinností (povinné zo zákona), všeobecné poistenie 

zodpovednosti za škodu, poistenie za škodu spôsobenú chybným výrobkom, poistenie 

zodpovednosti za environmentálnu škodu, profesijné poistenie zodpovednosti (povinné zo 

zákona pri vybraných profesiách) a poistenie zodpovednosti za škodu riaditeľov 

a manažérov.   

Poistenie dopravy je tradičným produktom pre podnikateľské subjekty na tomto 

trhu.  Autorka A. Majtánová177 uvádza, že „poistné podmienky anglického námorného 

poistného práva sú dodnes základom všeobecných poistných podmienok väčšiny poisťovní 

poskytujúcich dopravné poistenie.“ V tomto poistení poskytujú poisťovne, tak poistenie 

dopravných prostriedkov (kasko), ako aj poistenie prepravovaného tovaru (kargo). 

K ďalším, štandardne ponúkaným produktom patrí poistenie úveru, poistenie 

pohľadávok, poistenie skla, ktoré nie je súčasťou poistenia majetku, ale uzatvára sa ako 

samostatný poistný produkt, či poistenie peňažného posla. Okrem uvedených, bežne 

ponúkaných produktov ponúkajú britské poisťovne podnikateľským subjektom aj niektoré 

špecifické produkty, ku ktorým patria napr.: poistenie krízových situácií (tento produkt 

predstavuje finančnú podporu na reakciu voči krízovým situáciám, ako napr. kontaminácia 

produktov jedovatými látkami alebo únos s cieľom žiadania výkupného, nezákonné 

zadržiavanie veci a vydieračstvo), poistenie „spoľahlivosti“ zamestnancov (kryje 

podnikateľské subjekty pred finančnými stratami v dôsledku nečestného konania zo strany 

zamestnancov), poistenie fúzií a akvizícií (predstavuje súbor na mieru prispôsobených 

poistení s cieľom transferu známych, ako aj neznámych rizík v procese fúzie alebo 

akvizície podnikov), vesmírne poistenie (zahŕňa poistenie fyzickej škody na vypustených 

vesmírnych zariadeniach a satelitoch, ako aj poistenie zodpovednosti na operácie pred 

štartom vesmírneho zariadenia, počas štartu a počas doby pohybu zariadenia na orbite), 

ako aj poskytovanie služieb v oblasti manažmentu rizika.  

                                                      
176 Liability insurance. [online] [citované 18. 4. 2010] Dostupné na  internete: 

<http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.s=tl&r.l1=1073858799&r.lc=en&r.l2=1074298750
&topicId=1074299774> 

177 MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. s.168. ISBN 978-80-8078-260-3. 
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Osobitnú skupinu poistení pre podnikateľské subjekty predstavuje poistenie osôb 

(tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov), ktoré má na tomto trhu niekoľko špecifík 

a ku ktorému patria178: 

• životné poistenie – štandardné krytie rizika smrti, dožitia, či kritických chorôb, 

• úrazové poistenie – toto poistenie poskytuje kompenzácie za úrazy a zranenia 

vzniknuté v súvislosti s vykonávaním pracovných úloh, 

• poistenie náhrady príjmu – poskytovanie ušlého príjmu v dôsledku práceneschopnosti 

vplyvom úrazu alebo zranenia, 

• zdravotné poistenie – umožňuje poskytnúť súkromnú zdravotnú starostlivosť, 

• poistenie straty „kľúčového zamestnanca“ – toto poistenie je odporúčané 

predovšetkým malým podnikom, ktoré sú často závislé od jedného alebo dvoch 

dôležitých zamestnancoch. Toto špecifické poistenie poskytuje poistenému plnenie 

(vopred dohodnuté na základe odhadu o tom, akú finančnú stratu zaznamená podnik 

pri strate takéhoto zamestnanca) predovšetkým v prípade smrti, či diagnostikovania 

kritickej choroby.  

• poistenie straty obchodného partnera – toto poistenie umožňuje ostatným partnerom 

v prípade smrti alebo kritickej choroby jedného z obchodných partnerov získať 

plnenie, prostredníctvom ktorého odkúpia podiel zosnulého alebo chorého partnera, 

čím sa zabezpečia pred vstupom cudzieho partnera do podnikania a poskytnú 

rodinným príslušníkom zosnulého alebo chorého partnera plnú sumu za jeho podiel.    

 

Poisťovne pôsobiace na britskom poistnom trhu ponúkajú vyššie uvedené produkty 

buď jednotlivo alebo vo forme balíčkov. V prílohe č. 3 sú uvedené príklady poskytovania 

poistných produktov pre podnikateľské subjekty vybraných dvoch poisťovní z TOP 10179 

najväčších poisťovní v neživotnom poistení na tomto trhu. Ide o poisťovňu AXA General 

Insurance Limited, ktorá ponúka poistné produkty jednotlivo, ako aj vo forme balíčkov 

a najväčšiu poisťovňu na britskom poistnom trhu –  Aviva Insurance UK Limited, ktorá 

ponúka poistné produkty vo forme balíčkov.  

 

 

                                                      
178Insure your business – people, life and health. [online][citované 18. 4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?r.s=sc&r.l1=1073858799&r.lc=en&r.l3=107430142
0&r.l2=1074298750&type=RESOURCES&itemId=1074301526> 

179ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 51. ISBN 978-
1-906403- 23-2 
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Zhrnutie zistených poznatkov 

 

Na základe štúdia uvedených zdrojov o možnostiach poistenia podnikateľských 

subjektov na slovenskom, rakúskom a britskom poistnom trhu môžeme vyšpecifikovať 

niekoľko základných rozdielov v ponuke poistenia podnikov na týchto trhoch. 

• Prvým rozdielom je samotná variabilita ponuky poistných produktov. Slovenskými 

poisťovňami sú poistné produkty ponúkané v prevažnej miere jednotlivo. Len malá 

skupina poisťovní má vo svojom portfóliu vytvorené komplexné balíčky poistnej 

ochrany. Na rakúskom trhu ponúkajú poisťovne podnikateľským subjektom možnosť 

výberu, tak jednotlivých produktov, ako aj viacero produktov vo forme balíčkov. Aj 

v jednotlivých produktoch existujú spravidla ich varianty v závislosti od profesie, 

veľkosti podniku alebo odvetvia, v ktorom podnikateľ pôsobí. Balíčky poistnej 

ochrany obsahujú poisťovňou zostavený mix poistení prispôsobených potrebám 

podnikov rôznych kategórii alebo samostatných podnikateľov v rôznych odvetviach. 

Britskými poisťovňami sú podnikateľským subjektom ponúkané poistné produkty 

v prevažnej miere vo forme komplexných balíčkov, v ktorých sú produkty 

prispôsobené podľa toho, v akom odvetví podnik pôsobí, poprípade akej profesii sa 

živnostník venuje.  

• V počte druhov ponúkaných poistení na slovenskom, rakúskom a britskom poistnom 

trhu nie sú veľké rozdiely. Až na niekoľko špecifických poistení (napr. poistenie fúzii 

a akvizícií, poistenie „spoľahlivosti“ zamestnancov vo Veľkej Británii, či poistenie 

filmových producentov v Rakúsku a pod.) obsahujú produktové portfólia poisťovní 

týchto krajín v podstate rovnaké druhy poistení. Rozdiel medzi nimi je skôr v rozsahu 

rizík krytých daným produktom.   

• Významným rozdielom v ponuke poistných produktov pre podnikateľov sú produkty 

osobnej starostlivosti o zamestnávateľov a zamestnancov. Ide predovšetkým o rôzne 

produkty životného poistenia, úrazového poistenia a poistenia choroby.  Na rakúskom 

poistnom trhu majú tieto produkty svoje stabilné miesto, čo však nesúvisí len so 

skutočnosťou, že podniková starostlivosť o dôchodok je jedným z pilierov 

dôchodkového zabezpečenia, ale stimulom pre zamestnávateľov prispievať 

zamestnancom na tento druh poistenia sú na jednej strane daňové úľavy a na strane 

druhej je to fakt, že týmto spôsobom ponúkajú zamestnancom „moderný“ spôsob 

odmeňovania, prostredníctvom ktorého upevňujú ich lojalitu voči podniku. Podobne 

i na britskom poistnom trhu majú tieto produkty pre podnikateľské subjekty 
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v poistných portfóliách poisťovní svoje stabilné miesto. Na Slovensku je zastúpenie 

týchto produktov priamo v ponuke pre podnikateľské subjekty zatiaľ na dosť nízkej 

úrovni.  

• Rozdielom v ponuke poistných produktov pre podnikateľov na slovenskom, rakúskom 

a britskom poistnom trhu sú aj dodatočné služby, ktoré popri predaji poistných 

produktov poisťovne ponúkajú. Medzi najdôležitejšie môžeme zaradiť služby v oblasti 

manažmentu rizika. V rámci tejto služby poisťovňa vyšle odborníka na danú 

problematiku priamo do podniku, kde tento expert hľadá jeho slabé miesta a na 

základe svojich zistení vypracúva návrhy primeranej poistnej ochrany. Takáto služba 

je rozšírená predovšetkým medzi britskými poisťovňami, ktoré ešte v rámci týchto 

programov organizujú špecializované kurzy rizikového manažmentu pre podnikateľov 

či manažérov, alebo poskytujú komplexné poradenstvo v danej problematike. Podobne 

aj rakúske poisťovne aktívne pristupujú k problematike manažmentu rizika. Na území 

SR sú takéto služby podnikateľom zo strany poisťovní ponúkané len v minimálnej 

miere. Ako zaujímavý príklad dodatočnej služby môžeme  uviesť službu jednej 

z rakúskych poisťovní, ktorá poskytuje možnosť informovať klientov prostredníctvom 

sms-správy alebo e-mailu o hroziacich zlých poveternostných podmienkach, ktoré by 

mohli mať za následok poškodenie alebo zničenie poisteného majetku.  

• Rozdielom v ponuke poistných produktov je aj samotný počet poskytovateľov poistnej 

ochrany na Slovensku, v Rakúsku a vo Veľkej Británii. Na slovenskom poistnom trhu 

pôsobí spolu 20 poisťovní, na rakúskom 86 poisťovní a na britskom je ich viac ako 

1000. Vyjadrené relatívne, na jednu poisťovňu na Slovensku pripadá viac ako 270 000 

obyvateľov, v Rakúsku viac ako 96 000 obyvateľov a vo Veľkej Británii je to viac ako 

58 000 obyvateľov na jednu poisťovňu. Už z tohto faktu môžeme dedukovať, že 

britské, ako aj rakúske poisťovne vykonávajú svoju činnosť v konkurenčnejšom 

prostredí v dôsledku čoho musia vo väčšej miere inovovať a rozširovať svoje 

produktové portfólio, aby si v prostredí silnej konkurencie dokázali udržať súčasných 

a získať nových klientov. 

• Rozdielom medzi týmito trhmi, ktorý sa netýka priamo ponuky poistných produktov 

komerčných poisťovní, je informačná činnosť národných asociácií poisťovní. Rakúska 

ako aj britská asociácia poisťovní na svojich internetových stránkach publikuje v časti 

vyčlenenej podnikateľským subjektom informačné materiály, v ktorých je 

zdôrazňovaná potreba a význam poistenia a súčasne sú predstavované základné 

druhy poistných. Na britskom trhu majú podnikatelia možnosť získať informácie 
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o poistení aj prostredníctvom vládou spravovanej internetovej stránky zameranej na 

poskytovanie rôznorodých informácií v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej 

činnosti. V časti venovanej poisteniu majú podnikateľské subjekty možnosť vyplniť 

dotazník obsahujúci otázky o charaktere ich podnikateľskej činnosti. Po vyplnení 

týchto otázok systém vygeneruje odporúčané poistenia aj s ich stručným opisom. Na 

území SR je informačná činnosť zameraná na zdôraznenie charakteru a významu 

jednotlivých poistných produkty pre podnikateľské subjekty zo strany asociácie 

poisťovní na veľmi nízkej úrovni.   

 
Na záver poskytnutého porovnania portfólií poistných produktov pre podnikateľské 

subjekty na slovenskom, rakúskom a britskom poistnom trhu môžeme konštatovať, že 

základný rozdiel medzi týmito troma trhmi nie je v kvantitatívnej stránke, ale 

predovšetkým v stránke kvalitatívnej. V počte druhov poistných produktov sú dané trhy 

porovnateľné. Líšia sa predovšetkým vo forme poskytovania poistnej ochrany, vo 

variantnosti poistných produktov, rozsahu krytých rizík daných poistných produktov 

a dodatočnými službami.  
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4.3 Charakteristika realizovaného dotazníkového prieskumu 

 

V snahe o komplexný prístup k predmetnej oblasti sme sa v dizertačnej práci 

rozhodli realizovať prieskum, prostredníctvom ktorého sme skúmali súčasný stav vo 

využívaní poistenia, ako nástroja transferu rizika, podnikateľskými subjektmi. Tento náš 

zámer je v spracovaní predmetnej oblasti logickým krokom, nakoľko sme 

v predchádzajúcich častiach teoreticky popísali faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku po 

poistnej ochrane, ako aj zhodnotili ponuku poistných produktov pre podnikateľské 

subjekty na území SR a porovnali ju s rakúskym a britským trhom. 

Pre hodnotenie využívania poistenia podnikateľskými subjektmi sme si vybrali 

jedno konkrétne odvetvie, pretože v rámci dizertačnej práce nebolo možné realizovať 

výskum v danej oblasti (predovšetkým z dôvodov finančných, technických, personálnych 

a iných), ktorý by zahrňoval podniky zo všetkých odvetví národného hospodárstva. 

Odvetvím, na ktoré sme zamerali svoju pozornosť, je výroba nábytku na území SR. 

Podobne ako podniky iných odvetví, aj subjekty nábytkárskej výroby sú pri svojej 

podnikateľskej činnosti vystavené rôznorodým rizikám. Z hľadiska druhov možno 

povedať, že v určitom geografickom priestore sú všetky podniky bez ohľadu na odvetvie 

pôsobenia vystavené tým istým rizikám. Rozdiel je však v závažnosti negatívnych 

dôsledkov, ktoré môžu vzniknúť ich realizáciou. Tieto rozdiely sú dané predovšetkým 

povahou podnikania daného subjektu. Ako príklad môžeme uviesť riziko požiaru, ktorého 

vznik môže mať v podniku nábytkárskej výroby oveľa závažnejšie dôsledky ako v prípade 

podnikov iných odvetví. Podobne by sme mohli rozmýšľať aj o iných druhoch rizika, 

ktorých realizácia predstavuje rozličnú hrozbu pre rozličné podniky. Pri výbere odvetvia 

výroby nábytku, na ktorý sme zamerali pozornosť sme vychádzali jednak z vlastných 

záverov o výške možných škôd v prípade realizácie rizík (predovšetkým živelných), jednak 

zo štatistík požiarovosti180, v ktorých zaznamenáva drevospracujúci priemysel jednu 

z najvyšších požiarovostí v rámci priemyselnej výroby v SR, ako aj z názorov odborníkov 

z poistnej praxe181, ktorí konštatujú, že toto odvetvie patrí v prípade realizácie rizík 

k najškodovejším.   

                                                      
180Požiarovosť za I. štvrťrok 2010 podľa odvetví ekonomických činností. [online][cit. 3. 5. 2010] Dostupné  na 

internete:http://www.minv.sk/swift_data/source/hasici_a_zachranari/pteu1/statistika_za_prvy_stvrtrok_20
10/Poziarovost%20za%20prvy%20stvrtrok%202010%20podla%20odvetvi%20ekonomickych%20cinnost
i.pdf 

181 KUĽKOVÁ, E.: Poistenie podnikateľských subjektov. Prednáška v rámci projektu Nadácie Tatra banky – 
Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom e-Learningu. PHF Košice. 22. 4. 2010. 
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4.3.1 Charakteristika odvetvia výroby nábytku v rámci priemyselnej výroby SR 

 

Význam drevárskej výroby v ekonomike Slovenska je daný jej špecifickým 

poslaním a úlohou v celom národnom hospodárstve. V základnej štruktúre priemyselnej 

výroby predstavuje zdroj tvorby hrubého domáceho produktu SR, ktorý na rozdiel od 

najvýznamnejších odvetví priemyslu Slovenska je závislý výlučne na spracovaní 

obnoviteľných zdrojov primárnej domácej suroviny. 

Lesnatosť Slovenska a perspektívne možnosti v ťažbe dreva vytvárajú podmienky 

pre dostatočný surovinový potenciál na rozvoj drevárskeho priemyslu. Drevársky 

priemysel má v štruktúre ekonomiky SR špecifické postavenie vyplývajúce z jeho 

komparatívnych výhod. Je relatívne málo závislý od dovozu surovinových vstupov a je 

trvalo schopný tvoriť aktívne saldo zahraničného obchodu. Vzhľadom na rozloženie 

surovinových zdrojov je významný z pohľadu regionálneho rozvoja malého a stredného 

podnikania, pretože má dobré možnosti využitia zmien technológie výroby a výsledkov 

inovačných procesov, môže podporovať rozvoj zamestnanosti s relatívne nízkym 

kapitálovým vstupom a rýchlejšie sa prispôsobovať požiadavkám trhu182.  

 
            Tabuľka č. 14 Odvetvia drevárskeho priemyslu SR 

OKEČ 20 –  Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 

Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva 

Výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej a drevovláknitej dosky 

Výroba stavebnostolárska a tesárska 

Výroba drevených obalov 
Výroba ostatných výrobkov z dreva,  z korku, slamy, prútia a podobných 

materiálov 

OKEČ 21 – Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera 

Výroba celulózy, papiera a lepenky 

Výroba výrobkov z papiera a lepenky 

OKEČ 36 – Výroba nábytku, výroba i.n. 

Výroba nábytku 

Výroba kresiel a sedadiel 

Výroba ostat. nábytku do kancelárií a obchodov 

Výroba ostatného  kuchynského nábytku 

Výroba iného nábytku 

Výroba matracov 

Zdroj: http://www.infostat.sk/ELIS/RES/5501_de.html#36, vlastné spracovanie 

                                                      
182 Vývoj drevospracujúceho priemyslu SR v roku 2005. Ministerstvo hospodárstva SR. Sekcia stratégie. Jún 

2006. [online][citované 27. 8. 2009]. Dostupné na internete: <http://www.economy.gov.sk/drevarsky-a-
papierensky-priemysel-6046/127731s> 
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V zásade existujú tri spôsoby, ako túto obnoviteľnou prírodnou surovinou (drevo) 

využiť. Možno ju buď spíliť (a vyviezť), alebo spáliť (na kúrenie), alebo spracovať (na 

finálne výrobky). Samozrejme, najväčší výnos prináša, keď sa vyťažená drevina 

transformuje do produktov s vysokou pridanou hodnotou – predovšetkým do nábytku a 

papiera. Drevársku výrobu je teda potrebné chápať komplexne ako výrobu založenú v 

prevažnej miere na spracovaní drevnej suroviny, ale aj na výrobe drevárskych výrobkov, 

výrobe papiera a celulózy a výrobe nábytku. Do drevárskeho priemyslu začleňujeme tri 

odvetvia (bližšie pozri tabuľku č. 14), a to spracovanie dreva a výrobu výrobkov z dreva, 

výrobu celulózy, papiera a výrobkov z papiera a výrobu nábytku. 

V tejto časti práce zameriame pozornosť na podniky odvetvia výroby nábytku, v 

ktorých budeme skúmať postoj k poistnej ochrane, pretože v rámci drevospracujúceho 

priemyslu vytvárajú výrobky s najvyššou pridanou hodnotou. 

 
Tabuľka č. 15 Tržby v priemyselnej a drevárskej výrobe  

Údaje v mld. eur 2004 2005 2006 2007 2008 I08/04 
Priemysel spolu 48,656 53,032 61,438 69,165 72,967 1,50 

z toho:       
Priemyselná výroba  40,700 44,460 51,829 59,166 60,718 1,49 

z toho:       
-spracovanie dreva 1,639 1,998 1,962 2,153 2,148 1,31 

-výroba celulózy, papiera 2,139 2,237 2,484 2,606 2,504 1,17 

-výroba nábytku 1,401 1,488 1,454 1,665 1,346 0,96 
Zdroj: http://portal.statistics.sk:7777/pls/elisw/metainfo.explorer, vlastné spracovanie. 

 

V štruktúre priemyselnej výroby SR má drevárska výroba svoje stabilné miesto. 

Potvrdzuje to i jej podiel na celkových tržbách priemyselnej výroby, ktorý v sledovanom 

období zaznamenáva pokles a v roku 2008 dosahuje 9,88 %. Samotná výroba nábytku sa 

v roku 2008 podieľala na celkových tržbách priemyselnej výroby 2,22 percentami, pričom 

tento podiel zaznamenal v sledovaných rokoch pokles, nakoľko v roku 2004 tvoril 3,44 % 

tržieb priemyselnej výroby. Medziročný pokles tržieb podnikov výroby nábytku v roku 

2008 bol zapríčinený poklesom zahraničného dopytu ku koncu sledovaného roku (až dve 

tretiny nábytku vyrobeného v SR smeruje na zahraničné trhy), ako jeden z prvých prejavov 

vniknutej hospodárskej krízy, ako aj vplyvom 15 až 20 percentného poklesu domácich cien 

ako opatrenia na stimuláciu tuzemského dopytu, ktorým sa tieto podniky rozhodli 

kompenzovať výpadky zahraničných objednávok.  
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Pre porovnanie, najväčší podiel na tržbách priemyselnej výroby v roku 2008 

evidujeme v prípade výroby dopravných prostriedkov (22,16 %), výroby kovových 

výrobkov (17,46 %) a výroby elektronických zariadení (14,36 %).    

 

Tabuľka č. 16 Priemerný počet zamestnancov  

   2004 2005 2006 2007 2008 I08/04 
Priemysel spolu 560 691 577 836 569 651 585 649 593 888 105,9 

z toho:       
Priemyselná výroba 507 766 528 478 522 426 540 098 551 169 108,5 

z toho:       
-spracovanie dreva 34 074 40 324 37 037 39 338 39 828 116,9 

-výroba celulózy, papiera 8 322 8 014 8 071 7 689 8 038 96,6 

-výroba nábytku 22 146 23 821 23 519 24 693 22 854 103,2 
Zdroj: http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg, vlastné spracovanie. 

 

Odvetvie nábytkárskej výroby predstavuje v sledovanom období stabilného 

zamestnávateľa priemyselnej výroby SR. V uvedených rokoch zamestnávalo toto odvetvie 

vyše 33 % všetkých pracovníkov drevospracujúceho priemyslu. Najviac, v priemere 

takmer 55 % zamestnaných v tomto priemysle pôsobí v odvetví spracovania dreva, ktoré sa 

však vyznačuje najnižšou pridanou hodnotou v rámci celého drevospracujúceho priemyslu. 

Pre porovnanie, k najväčším zamestnávateľom priemyselnej výroby v SR v roku 2008 

patrili odvetvia výroby kovových konštrukcií výrobkov (82 673, t.j. 14,9 %), výroby 

elektrických strojov a prístrojov (57 310, t.j. 10,4 %), výroby potravín (43 272, t.j. 7,9 %) 

a výroby motorových vozidiel (38 158, t.j. 6,9 %). 

  

Tabuľka č. 17 Produktivita práce z tržieb za vlastné výkony 
Údaje v tis. eur 2004 2005 2006 2007 2008 I08/04 

Priemysel spolu  86,78 91,78 107,85 118,10 122,86 1,42 

z toho:           
 

Priemyselná výroba  80,16 84,13 99,21 109,55 110,16 1,37 

z toho:           
 

-spracovanie dreva  48,12 49,56 53,00 54,74 53,94 1,12 

-výroba celulózy, papiera  88,85 95,41 100,41 97,95 98,71 1,11 

-výroba nábytku 63,27 62,48 61,86 67,47 58,93 0,93 
Zdroj: http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg, vlastné spracovanie. 

   

Odvetvie výroby nábytku zaznamenáva v sledovanom období druhú najvyššiu 

produktivitu práce z tržieb za vlastné výkony, pričom značne zaostáva za odvetvím výroby 
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celulózy a papiera. Najnižšia produktivita práce v rámci drevospracujúceho priemyslu bola 

v uvedených rokoch v odvetví spracovania dreva, aj keď zamestnáva najviac pracovníkov.  

Odvetvie výroby nábytku, ako súčasť slovenského drevospracujúceho priemyslu, 

predstavuje štandardnú súčasť priemyselnej výroby SR, ktorá však už v roku 2008 

zaznamenala pokles tržieb vplyvom svetovej hospodárskej krízy. Vplyvom poklesu dopytu 

po nábytku zo strany odberateľov zo západnej Európy (kam smerujú dve tretiny produkcie 

slovenských výrobcov nábytku) v roku 2009, možno predpokladať pokles objednávok od 

zahraničných odberateľov. V dôsledku útlmu dopytu na realitnom trhu sa vo výsledkoch za 

rok 2009 očakáva pokles dopytu zo strany zákazníkov s novými bytmi (optimistickejší 

nábytkári však veria, že ak ľudia utlmia investície do nového bývania, zostane im viac 

finančných prostriedkov na obnovu starého bytového vybavenia). Zhoršenie výsledkov 

slovenského odvetvia výroby nábytku môže zapríčiniť i predpokladaný dovoz lacnejšej 

produkcie od malých poľských výrobcov. V súčasnej dobe pretrvávajúcej recesie 

slovenského hospodárstva (pre ktorú je charakteristické pokles HDP, rast nezamestnanosti, 

pokles spotreby, či rast štátneho dlhu) môžu mať u Slovákov veľký úspech. Práve 

v dôsledku krízy však na slovenský trh vstúpil veľký poľský výrobca nábytku, ktorý sa 

donedávna zaujímal len o vlastný, či lukratívny nemecký trh. Ide o najväčšieho poľského 

výrobcu – firmu Black Red White, ktorá má výrobu doma a na Ukrajine. 

Lesy pokrývajú jednu tretinu územia Európy a každý rok sa rozširujú, nakoľko sú 

vyrubované v menšej intenzite, ako je ich prírastok. Lesy a drevo tak patria k jedným 

z mála strategických surovín Európskej únie. Sektor drevospracujúceho priemyslu 

poskytuje základné materiály, výrobky a služby pre ďalší trvalý rast spoločnosti. V 

krajinách EÚ vytvára tento sektor 8 % pridanej hodnoty priemyslu a poskytuje okolo 4 

miliónov pracovných miest. Tento sektor je extrémne multifunkčný a poskytuje široký 

rozsah materiálov a výrobkov. Poskytuje ekonomický, environmentálny a sociálny 

príspevok založený na využití obnoviteľných zdrojov. Výrobky na báze dreva sú 

recyklovateľné, znova využiteľné buď v nových výrobkoch alebo na výrobu energie.  

 

4.3.2 Charakteristika výsledkov dotazníkového prieskumu 

 

V nasledujúcom texte opisným spôsobom charakterizujeme výsledky realizovaného 

dotazníkového prieskumu, ktoré budú následne detailnejšie popísané a konfrontované 

s názormi vybraných autorov v diskusii dizertačnej práce. Dotazníkový prieskum sme 

realizovali na vzorke 24 podnikov. Základné charakteristiky týchto podnikov (počet 
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zamestnancov, právna forma a miesto pôsobenia) sú uvedené v prílohe č. 2. Postup 

zostavovania výskumnej vzorky je uvedený v tretej kapitole práce – Metodika práce 

a metódy skúmania.   

Samotný dotazník obsahoval 14 uzavretých otázok, ktoré sme konzultovali 

s odborníkmi z poistnej praxe, ako aj marketingu. Prvé tri otázky sú venované vnímaniu 

rizika a nástrojom jeho riadenia. Ďalšie otázky sú zamerané na problematiku poistenia. 

Dotazník je uvedený v prílohe č. 1. Po zostavení výskumnej vzorky sme oslovili dva 

podniky tejto vzorky a v rámci osobných stretnutí im dali vyplniť dotazník, pričom sa nám 

okrem poskytnutia údajov vyjadrili aj k formálnej konštrukcii otázok a ich 

zrozumiteľnosti. Nakoľko konatelia týchto podnikov nemali žiadne vážne výhrady 

v súvislosti so zostavením otázok dotazníka, začali sme so zberom údajov aj v ostatných 

podnikov výskumnej vzorky.   

   Prieskum sme realizovali v období február 2010 – marec 2010. Získané údaje sú 

spracované prostredníctvom tabuľkového softvéru MS Excel a štatistické testovanie 

hypotéz vykonané prostredníctvom softvéru SAS a Minitab. Na popis zistených 

skutočností sme využili predovšetkým metódy opisnej štatistiky, a to jednorozmernú 

opisnú štatistiku (frekvenčná tabuľka, rôzne typy grafov, opisné charakteristiky – miery 

polohy a variability). V nasledujúcom texte uvedieme výsledky dopytovania podnikov 

výskumnej vzorky za každú otázku zostaveného dotazníka, ako aj testy stanovených 

hypotéz, pričom je potrebné poznamenať, že testované premenné spĺňajú podmienku 

rozdelenia (normálne rozdelenie) na vykonanie parametrických testov. 

 

1. Osoby poverené identifikáciou rizika, jeho hodnotením a prijímaním opatrení proti 

riziku  

 

Všetky dopytované podniky uviedli, že osobou zodpovednou za identifikáciu 

rizika, jeho hodnotenie a prijímanie opatrení proti riziku je konateľ spoločnosti (v prípade 

fyzických osôb majiteľ). 37,5 % (osem spoločností s ručením obmedzeným a jedna fyzická 

osoba – živnostník) opýtaných však okrem toho označila aj druhú možnosť, konkrétne 

v troch prípadoch  „iná osoba v rámci podniku“ a v šiestich prípadoch „externý odborník“. 

Znamená to, že v spomínaných deviatich podnikoch participuje na rozhodnutiach 

súvisiacich s riadením rizika okrem konateľa, resp. majiteľa aj ďalšia osoba. Ani jedna 

z opýtaných firiem neuviedla, že za riadenie rizika je zodpovedný, resp. sa podieľa 

samostatný útvar, resp. pracovníci poisťovne.  



117 
 

         Obrázok č. 18 Rozdelenie vzorky podnikov podľa subjektu rozhodovania o riziku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

          Zdroj: vlastné spracovanie. 

             

 V súvislosti s počtom rozhodovateľov o riziku by sme respondentov mohli rozdeliť 

do dvoch skupín. V prvej skupine sú tí, ktorí uviedli iba jednu osobu, a v druhej skupine sú 

respondenti s uvádzanými dvoma osobami. Aj keď sme si v hypotézach práce nestanovili 

skúmanie tohto vzťahu, rozhodli sme sa ho otestovať. Nakoľko boli uvádzané iba jedna 

alebo dve osoby, ktoré rozhodujú o riziku, je otázne či rozdiel v jednej osobe má vplyv na 

počet uzatvorených poistných produktov. Stanovíme si preto „pomocné hypotézy“, H0: µ1 

= µ2 a H1: µ1≠ µ2, (kde µ1 predstavuje priemerný počet obstaraných poistných produktov 

v podnikoch kde o riziku rozhoduje jedna osoba a µ2 predstavuje priemerný počet 

poistných produktov v podnikoch, kde o riziku rozhodujú dve osoby) a budeme pri 

stanovenej hladine významnosti na úrovni α = 0,05 testovať, či priemerný počet 

obstaraných poistných produktov v prípadoch ak o riziku rozhoduje jedna osoba, alebo dve 

je rôzny. Na testovanie hypotézy využijeme softvér SAS.    

 

          Tabuľka č. 18 T-test 1 

T-Tests  

Variable  Method  Variances  DF t Value Pr > |t|  

Pocet_zmluv  Pooled  Equal 22 -1.21  0.2410  

Pocet_zmluv  Satterthwaite  Unequal 17.7  -1.22  0.2381  

            Zdroj: výstup z programu SAS. 
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            Tabuľka č. 19 Zhoda rozptylov 1 

Equality of Variances  

Variable  Method  Num DF Den DF F Value Pr > F 

Pocet_zmluv  Folded F  14 8 1.11  0.9207  

            Zdroj: výstup z programu SAS. 
 

Pri rozhodovaní najprv hodnotíme zhodu rozptylov oboch súborov (tabuľka č. 19). 

Vypočítaná hodnota F testu je 1,11 a príslušná P-hodnota je 0,9207. Porovnaním  

P-hodnoty a hladiny významnosti nemôžeme nulovú hypotézu zamietnuť, t.j. rozptyly 

oboch súborov možno považovať za zhodné. Pri t-teste (tabuľka č. 18) teda sledujeme 

hodnoty pre zhodné rozptyly (equal). Testovacia štatistika t-testu pre zhodné rozptyly je -

1,21 a príslušná P-hodnota je 0,2410. Porovnaním P-hodnoty s hladinou významnosti 0,05 

konštatujeme, že neexistujú štatisticky významné rozdiely v priemernom počte 

obstaraných poistných zmlúv v prípade, ak o riziku rozhoduje jedna alebo dve osoby. 

 

2. Vnímanie ohrozenia podnikateľskej činnosti zo strany vybraných rizík 

 

 Nasledujúca tabuľka uvádza výsledky odpovedí dopytovaných podnikov na otázku, 

v ktorej sme zisťovali vnímanie miery ohrozenia uvedených rizík na podnikateľskú 

činnosť. Zúčastnené podniky mali zoradiť riziká od 1 – 9, pričom 1 mali priradiť riziku, 

ktoré podľa ich názoru najviac ohrozuje podnikanie, 2 riziku, ktoré je druhé 

najohrozujúcejšie, až 9 riziku, ktoré je podľa ich názoru najmenej ohrozujúce. Po priradení 

bodov jednotlivým rizikám opýtanými podnikmi a ich následným sčítaním môžeme 

konštatovať nasledovné. Najnižší počet bodov (76) bol zaznamenaný pri obchodnom riziku 

(výkyvy predaja výrobkov), to znamená, že toto riziko vnímajú podniky ako potenciálne 

najohrozujúcejšie ich podnikanie. V poradí druhým najviac ohrozujúcim rizikom (79 

bodov) je podľa opýtaných podnikov riziko finančné (platobná neschopnosť, zadlženie 

podniku, zmeny menového kurzu, a pod.), čo možno považovať za prirodzené, pretože ak 

podniky zaznamenajú výkyvy v predaji svojich výrobkov (za predpokladu, že je to ich 

jediná činnosť), prejaví sa to na ich platobnej schopnosti a v prípade dlhodobejšie 

pretrvávajúceho stavu aj na zadlženosti.   
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               Tabuľka č. 20 Vnímanie závažnosti rizík podnikmi výskumnej vzorky  

Druh rizík Poradie vo vnímaní 
ohrozenia činnosti 

Počet získaných 
bodov 

Obchodné riziká  1. 76 

Finančné riziká  2. 79 

Živelné riziká 3. 85 

Riziká zlyhania iných subjektov  4. 107 

Výrobné riziká  5. 111 

Ekonomické riziká  6. 113 

Riziká sociálne  7. 149 

Zodpovednostné riziká 8. 166 

Logistické riziká  9. 189 

               Zdroj: vlastné spracovanie. 

      
 Podľa uvádzania podnikov tretím, podnikanie najviac ohrozujúcim rizikom, je 

riziko poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou (85 bodov). Umiestnenie 

tohto rizika na relatívne vysokom mieste vo vnímaní ohrozenia sme očakávali, pretože ako 

sme už uvádzali, majetok je súčasťou každého podniku a každý podnik sa jeho využívaním 

snaží dosahovať čo najväčšie ekonomické úžitky. Ako štvrté (107 bodov), najviac 

ohrozujúce riziká vnímajú opýtané podniky riziká vznikajúce zo zlyhania iných subjektov 

(napr. úpadok dlžníka),  piate (111 bodov) sú výrobné riziká (poruchy vo výrobe, 

nekvalitné vstupy a pod.), šieste (113 bodov) sú ekonomické riziká (zmeny cien vstupov, 

vplyv inflácie, a pod.), siedme (149 bodov) sú sociálne riziká (výskyt nezhôd, úrazov, 

chorôb v pracovnom kolektíve), ôsme (166 bodov) sú zodpovednostné riziká a na 

poslednom mieste vo vnímaní ohrozenia sú logistické riziká (189 bodov). 

 Pre porovnanie sme z výskumnej vzorky vyčlenili len mikropodniky (podniky, 

ktoré majú maximálne 9 zamestnancov a obrat najviac 2 mil. eur.183 V našom prípade sme 

ako kritérium zohľadňovali len počet zamestnancov) a skúmali ich vnímanie ohrozenia 

jednotlivými rizikami. Konkrétne ide o deväť podnikov. Rozdiely v tejto oblasti sme 

zaznamenali na prvých štyroch miestach. Táto skupina podnikov najintenzívnejšie pociťuje 

ohrozenie svojej činnosti vplyvom realizácie živelných rizík. Na druhom mieste sú 

obchodné riziká spolu s rizikami zlyhania iných subjektov. Tretím, podľa mikropodnikov 

najviac ohrozujúcim rizikom je výrobné riziko a napokon štvrtým sú finančné riziká.  

 
                                                      

183Odporúčanie Európskej komisie č. 2003/361/EC nahrádzajúce odporúčanie č. 96/280/EC, ktorým sa menia 
kritériá pre klasifikáciu malých a stredných podnikov týkajúce sa obratu, hospodárskeho výsledku firmy a 
pod. 



 

3. Využívanie opatrení na zmiernenie škôd v prípade

 

 V tretej otázke dotazníka sme sa vybraných podnikov pýtali, aké opatrenia proti 

riziku najčastejšie využívajú, pri

zrejmé z nasledujúceho grafu, medzi opýtanými podnikmi predstavuje poistenie 

najčastejšie uvádzaný nástroj na riadenie rizika 

uzatvorený konkrétny poistný produkt (okrem povinne zmluvných poistení). 

 

Graf č. 2 Využívanie nástrojov manažmentu rizika podnikmi výskumnej vzorky

Zdroj: vlastné spracovanie. 

  

 Druhým najčastejším opatrením podnikov sú vlastné preventívne opatrenia 

uviedlo ich 95,8 %. V
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prácu zo svojej internej štruktúry na ext

so 4,2 percentami uvádzaných odpovedí. Možnos
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Využívanie opatrení na zmiernenie škôd v prípade realizácie rizika

tretej otázke dotazníka sme sa vybraných podnikov pýtali, aké opatrenia proti 

astejšie využívajú, pričom podniky mohli uvádzať aj viac možností. Ako je 

nasledujúceho grafu, medzi opýtanými podnikmi predstavuje poistenie 

vádzaný nástroj na riadenie rizika – 100 % podnikov uviedlo, že má 

uzatvorený konkrétny poistný produkt (okrem povinne zmluvných poistení). 

Využívanie nástrojov manažmentu rizika podnikmi výskumnej vzorky

častejším opatrením podnikov sú vlastné preventívne opatrenia 

uviedlo ich 95,8 %. V početnosti uvádzaných odpovedí nasleduje diverzifikácia 

inností (ktorú sme charakterizovali ako nákup materiálu od rôznych 

ov, vyrábanie rôznych druhov výrobkov, predaj rôznym odberate

ktorú uviedlo 62,5 % podnikov. 20,8 % opýtaných podnikov, okrem 

iných odpovedí, delí svoje riziká medzi obchodných partnerov a

ských subjektov vytvára vlastné fondy (okrem zákonom stanovených) pre 

prípad vzniku škôd. V početnosti odpovedí, s 16,7 percentami, nasleduje outsourcing 

(ktorý sme charakterizovali ako proces, pri ktorom  podnik deleguje ved

prácu zo svojej internej štruktúry na externú organizáciu) a predčasné ukon

so 4,2 percentami uvádzaných odpovedí. Možnosť „iné“ neoznačil ani jeden podnik.

62,5%

33,3%

20,8%

20,8%

16,7%

4,2%

0,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Poistenie

Vlastné preventívne opatrenia 

Diverzifikácia

Lízing

Delenie rizika medzi partnerov

Vytváranie vlastných fondov

Outsourcing 

Predčasné ukončenie projektu

Iné

realizácie rizika  

tretej otázke dotazníka sme sa vybraných podnikov pýtali, aké opatrenia proti 

 aj viac možností. Ako je 

nasledujúceho grafu, medzi opýtanými podnikmi predstavuje poistenie 

100 % podnikov uviedlo, že má 

uzatvorený konkrétny poistný produkt (okrem povinne zmluvných poistení).  

Využívanie nástrojov manažmentu rizika podnikmi výskumnej vzorky 

 

astejším opatrením podnikov sú vlastné preventívne opatrenia – 

etnosti uvádzaných odpovedí nasleduje diverzifikácia 

nákup materiálu od rôznych 

druhov výrobkov, predaj rôznym odberateľom v rôznych 

62,5 % podnikov. 20,8 % opýtaných podnikov, okrem 

iných odpovedí, delí svoje riziká medzi obchodných partnerov a také isté percento 

tné fondy (okrem zákonom stanovených) pre 

16,7 percentami, nasleduje outsourcing 

(ktorý sme charakterizovali ako proces, pri ktorom  podnik deleguje vedľajšie činnosti a 

časné ukončenie projektu 

čil ani jeden podnik.  

100,0%

95,8%

62,5%

80,0% 100,0%



 

4. Využívanie poistných produktov podnikate

 

 Štvrtou otázkou dotazníka za

otázke sme sa dopytovali podnikov, aké konkrétne poistné p

aké produkty plánujú uzatvori

zisteniam.  

 

Graf č. 3 Využívanie poistných produktov podnikmi výskumnej vzorky

Zdroj: vlastné spracovanie. 

  

 Najčastejšie uvádzaným poistným produktom bolo havarijné poistenie motorových 

vozidiel (tzv. kasko poistenie) 

zaujímavé, že dva podniky, ktoré toto poistenie neuviedli patria v

a 38) vo výskumnej vzorke k

poistným produktom, bolo poistenie majetku proti živelným rizikám 
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podnikov). Všeobecne známy stav v

v porovnaním so živelným poistením majetku 
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Využívanie poistných produktov podnikateľskými subjektmi 

Štvrtou otázkou dotazníka začína jeho časť venovaná priamo 

otázke sme sa dopytovali podnikov, aké konkrétne poistné produkty majú uzatvorené, a

aké produkty plánujú uzatvoriť v budúcnosti. Dopracovali sme sa k

Využívanie poistných produktov podnikmi výskumnej vzorky

astejšie uvádzaným poistným produktom bolo havarijné poistenie motorových 
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a na siedmom poistenie zodpovednosti za škody spôsobené chybným výrobkom (2 

podniky). Poistenie právnej ochrany, poistenie prerušenia prevádzky a poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vedúcim pracovníkom označilo rovnako – len jeden 

podnik. Poistenie pohľadávok, poistenie environmentálnej zodpovednosti za škodu, ako aj 

možnosť „iné“ neoznačil ani jeden podnik.  

 

               Tabuľka č. 21 Počet podnikov plánujúcich rozšírenie poistnej ochrany 

Poistný produkt Počet podnikov 

Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok 3 
Poistenie pohľadávok 2 
Poistenie majetku (proti živelným rizikám) 1 
Poistenie technických rizík  1 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 1 
Poistenie zodpovednosti za škody manažmentu 1 
Poistenie prepravy tovaru  1 
Poistenie environmentálnej zodpovednosti za škodu 0 
Poistenie prerušenia prevádzky  0 
Poistenie právnej ochrany 0 
Poistenie úveru 0 
Poistenie motor. vozidiel (havarijné poistenie) 0 
Iné  0 

              Zdroj: vlastné spracovanie.  
 

 O rozšírení svojej poistnej ochrany v budúcnosti uvažuje iba 7 podnikov. Z toho tri 

uviedli, že plánujú uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným 

výrobkom, dva podniky potvrdili svoj zámer uzatvoriť poistenie pohľadávok. Poistenie 

majetku proti živelným rizikám, poistenie technických rizík, poistenie všeobecnej 

zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu manažmentu a poistenie 

prepravy tovaru uviedlo rovnako – len jeden podnik.   

Na základe údajov z dotazníkového prieskumu a údajov o tržbách podnikov 

získaných z Obchodného vestníka a Obchodného registra SR, sme testovali existenciu 

vzťahu medzi tržbami a nákladmi na poistné. Daný vzťah sme však mohli testovať len na 

vzorke 15 podnikov, pretože od ostatných deviatich sme nezískali potrebné údaje z ich 

účtovných závierok (bližšie pozri str. 129). Existenciu vyššie uvedeného vzťahu, sme 

overovali na základe testovania stanovených hypotéz H0: ρ = 0  a H1: ρ ≠ 0, kde ρ 

predstavuje  Pearsonov korelačný koeficient, pričom sme využili štatistický program SAS. 

 

 



 

            Tabu

Pearson Correlation 

Poistné

            Zdroj: výstup z

 

Ako je zrejmé z

zvolená hladina významnosti

koeficient je možné považova

medzi premennými vzťah.

 

5. Dôvody obstarania poistenia

 

 Podnikov výskumnej vzorky sme sa v
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nepredvídaných udalostí. 
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        Graf č. 4 Dôvody obstarania poistenia

        Zdroj: vlastné spracovanie.
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Tabuľka č. 22 Pearsonov korelačný koeficient 1

Pearson Correlation Coefficients, N = 15 
Prob > |r| under H0: Rho=0 

  Poistné  Tržby  

Poistné  
1.00000  

  
0.83656

0.0001

Tržby 
0.83656  

0.0001  
1.00000

Zdroj: výstup z programu SAS 

Ako je zrejmé z predchádzajúcej tabuľky, P-hodnota (0,0001

hladina významnosti (0,05). Môžeme teda povedať, že vypo

koeficient je možné považovať za štatisticky významný, a že za daných podmienok 

ťah. 

y obstarania poistenia 

Podnikov výskumnej vzorky sme sa v piatej otázke pýtali, č

dôvod obstarania poistenia. V otázke sme ponúkli štyri konkrétne možnosti

čom sme žiadali uviesť len jednu odpoveď. 58,3 % opýtaných (14 

podnikov) vnímajú poistenie ako nástroj, prostredníctvom, ktorého chránia aktíva podniku, 

 zabezpečeniu pokračovania činnosti aj v

nepredvídaných udalostí. Osem podnikov (33,3 %) uviedlo, že hlavný dôvod obstarania 

poistenia je fakt, že im to vyplýva z iných zmlúv (napr. zo zmlúv z

erpaní prostriedkov z fondov EÚ a pod.). 

Dôvody obstarania poistenia 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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pýtali, čo považujú za hlavný 

otázke sme ponúkli štyri konkrétne možnosti, ako aj 

58,3 % opýtaných (14 

dníctvom, ktorého chránia aktíva podniku, 

innosti aj v prípade vzniku 

Osem podnikov (33,3 %) uviedlo, že hlavný dôvod obstarania 
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Poistenie vnímame ako konkurenčnú výhodu



124 
 

 Dva podniky (8,3 %) označili za hlavný dôvod obstarania poistenia skutočnosť, že 

je to lacnejšie ako tvoriť vlastné fondy pre prípad nepredvídaných škôd. Vnímanie 

poistenia ako konkurenčnej výhody za dôvod obstarania poistenia neuviedol ani jeden 

podnik. Podobne tak aj možnosť „iné“. 

  

6. Zdroje získavania informácií o poistných produktoch 

 

 Dôležitým predpokladom správneho rozhodovania je disponovanie dostatočným 

množstvom relevantných informácii o danom subjekte. V dotazníku sme preto zostavili 

otázku, v ktorej sme zisťovali, z akých zdrojov získavajú podniky najčastejšie informácie 

o poistných produktoch. V rámci odpovedí sme respondentom ponúkli 5 možností, ktoré 

mali zoradiť od 1 po 5, pričom 1 predstavoval najčastejší informačný zdroj až 5 

najzriedkavejší. Po spočítaní priradených bodov bola najčastejším zdrojom tá možnosť, 

ktorá získala najmenej bodov. Ako je zrejmé z tabuľky č. 23, najčastejším zdrojom 

informácií opýtaných podnikov sú sprostredkovatelia poistenia – ako najvyužívanejší zdroj 

ich označilo 12 podnikov.  

 
          Tabuľka č. 23 Poradie využívania informačných zdrojov o poistných produktoch 

Zdroj informácii o poistných produktoch 
Využívanie 

zdroja 
podnikmi 

Počet získaných 
bodov 

Informácie od sprostredkovateľa poistenia  1. 44 

Informácie priamo z poisťovní 2. 63 

Referencie známych 3. 68 

Odborné články z tlače a internetu 4. 81 

Reklamné materiály 5. 104 

            Zdroj: vlastné spracovanie. 

 
Druhým najčastejším zdrojom sú informácie priamo z poisťovní – ako 

najvyužívanejší zdroj ich uviedli štyri podniky. Na treťom mieste sú referencie známych, 

priateľov a obchodných partnerov. Po nich nasledujú odborné články a napokon najmenej 

informácií získavajú opýtané podniky z reklamných materiálov. 

 

 

 

 



 

7. Vnímanie dostatočnej miery informovanosti o

  

 V súvislosti s predchádzajúcou otázkou, kde sme sa pýtali oslovených podnikov 

odkiaľ najčastejšie získavajú informácie o

podniky vnímajú svoju informova

dostatočnú. Neopýtali sme sa na to priamo. Otázku sme naformulovali štýlom, 

že detailnejšie poznanie významu jednotlivých poistných produktov by pozitívne 

ovplyvnilo rozhodnutie o

tým vyššia je informovanos

predpoklade sme vychádzali z

hovoriť o užitočnosti z

informáciami o poistnom produkte, tak každá 

celkovú užitočnosť len nepatrne

poistných produktov. Naopak, v

dostatočné informácie o

vplyv na ich rozhodovanie a

  

  Graf č. 5 Početnosti odpovedí v

               Zdroj: vlastné spracovanie
 
  
 Ako  je zrejmé z

detailnejšie poznanie významu a

ovplyvnilo ich rozhodnutie o

„Skôr áno“ a 20,8 % t.j. 5 podnikov uviedlo možnos

„Určite nie“ označilo rovnako 4,2 % opýtaných (t

20,8%
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čnej miery informovanosti o poistných produktoch

predchádzajúcou otázkou, kde sme sa pýtali oslovených podnikov 

astejšie získavajú informácie o poistných produktoch, nás zaujímalo 

podniky vnímajú svoju informovanosť v súvislosti so skúmanou problematikou za

nú. Neopýtali sme sa na to priamo. Otázku sme naformulovali štýlom, 

že detailnejšie poznanie významu jednotlivých poistných produktov by pozitívne 

ovplyvnilo rozhodnutie o ich obstaraní. Predpokladali sme, že čím negatívnejšia odpove

tým vyššia je informovanosť podniku o možnostiach poistenia na území SR. Pri našom 

predpoklade sme vychádzali z kategórie hraničnej užitočnosti. V našom prípade môžeme 

nosti z informácií. Pokiaľ daný podnik disponoval dostato

poistnom produkte, tak každá ďalšia informácia o danom poistení zvyšuje 

 len nepatrne, a teda nemá veľký vplyv na rozhodnutia 

. Naopak, v prípade podnikov, ktoré podľa nášho názoru nemajú 

né informácie o možnostiach poistenia v SR môžu mať dodato

ch rozhodovanie a práve tie podniky označili pozitívnejšie možnosti

četnosti odpovedí v súvislosti s vnímaním miery informovanosti

Zdroj: vlastné spracovanie 

Ako  je zrejmé z grafu č. 5, 41,7 %  opýtaných (10  podnikov)  uviedlo,  že  

detailnejšie poznanie významu a charakteru jednotlivých poistných  produktov by ur

ilo ich rozhodnutie o obstaraní poistenia. 29,2 % t.j. 7 podnikov ozna

20,8 % t.j. 5 podnikov uviedlo možnosť „Neviem“. Možnosti „Skôr nie“ a 

ilo rovnako 4,2 % opýtaných (tzn. v oboch prípadoch 1 podnik). 
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ím negatívnejšia odpoveď, 

možnostiach poistenia na území SR. Pri našom 

našom prípade môžeme 

 daný podnik disponoval dostatočnými 

danom poistení zvyšuje 

ký vplyv na rozhodnutia o obstaraní 

ľa nášho názoru nemajú 

ť dodatočné informácie 

ili pozitívnejšie možnosti odpovedí.   

vnímaním miery informovanosti 

 

, 41,7 %  opýtaných (10  podnikov)  uviedlo,  že  

charakteru jednotlivých poistných  produktov by určite  

29,2 % t.j. 7 podnikov označilo možnosť 

 „Neviem“. Možnosti „Skôr nie“ a 

oboch prípadoch 1 podnik). Na 

Určite áno 

Skôr áno 

Neviem 

Skôr nie

Určite nie 



 

základe nášho predpokladu, berúc do úvahy odpovede „Ur

podnikov nedisponuje dostato

území SR.  

 

8. Iniciatíva na uzatvorenie poistnej zmluvy

         

 V ôsmej otázke zostaveného 

najčastejšie vychádza podnet na uzatvorenie poistného produktu 

alebo zo strany druhých strán. Podnikom sme poskytli 5 možností odpovedí, pri

vybrať iba jednu. 

 Ako je zrejmé z

k uzatvoreniu poistenia vlastná iniciatíva po samostatnom zistení potreby poistenia. 16,7 % 

podnikov uviedlo vlastnú iniciatívu po rade priate

ale 8,3 % označilo možnos

podnikov, označilo že podnetom pre uzatvorenie poistenia je oslovenie pracovníkmi 

poisťovne, resp. vlastná iniciatíva po vzniku škodu.

 

        Graf č. 6 Podnet na uzatvorenie poistného pr

        Zdroj: vlastné spracovanie
 

 Na základe zistených výsledkov môžeme dedukova

sprostredkovatelia poistenia sú najvyužívanejším zdrojom informácii o

produktoch, nie sú zárove

uzatvorenie poistného produktu. Kompetentné osoby v

našom prípade pravdepodobne ešte pred vznikom škody) a

16,7%

8,3%

4,2%

126 

de nášho predpokladu, berúc do úvahy odpovede „Určite áno“ a „Skôr á

dostatočnými informáciami o možnostiach a 

Iniciatíva na uzatvorenie poistnej zmluvy 

V ôsmej otázke zostaveného dotazníka bolo naším zámerom zisti

astejšie vychádza podnet na uzatvorenie poistného produktu –

alebo zo strany druhých strán. Podnikom sme poskytli 5 možností odpovedí, pri

é z grafu č. 6, v prípade 66,7 % opýtaných podnikov je podnetom 

uzatvoreniu poistenia vlastná iniciatíva po samostatnom zistení potreby poistenia. 16,7 % 

podnikov uviedlo vlastnú iniciatívu po rade priateľov, známych a obchodných partnerov, 

ilo možnosť oslovenie sprostredkovateľmi poistenia. Zhodne, 4,3 % 

ilo že podnetom pre uzatvorenie poistenia je oslovenie pracovníkmi 

ovne, resp. vlastná iniciatíva po vzniku škodu. 

Podnet na uzatvorenie poistného produktu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Na základe zistených výsledkov môžeme dedukovať, že napriek tomu, že 

sprostredkovatelia poistenia sú najvyužívanejším zdrojom informácii o

produktoch, nie sú zároveň i primárnym subjektom od ktorého 

uzatvorenie poistného produktu. Kompetentné osoby v podniku zistia potrebu poistenia (v 

našom prípade pravdepodobne ešte pred vznikom škody) a až následne kontaktujú 
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sprostredkovateľa poistenia, ktorý im poskytne informácie o danom produkte a poprípade 

s nimi aj uzatvorí poistnú zmluvu.  

 

9. Dôležitosť kritérií výberu komerčnej poisťovne 

 

Dôležitým faktorom pri skúmaní správania podnikov v súvislosti s obstarávaním 

poistnej ochrany je poznanie významnosti kritérií, ktoré najviac ovplyvňujú výber 

komerčnej poisťovne, v ktorej podnikateľský subjekt uzatvorí poistnú zmluvu. Na základe 

štúdia dostupnej literatúry, ako aj konzultácií s odborníkmi z praxe sme ponúkli 

dopytovaným podnikom súbor kritérií výberu komerčnej poisťovne a požiadali ich o 

vyjadrenie dôležitosti v jednotlivých prípadoch. Podniky mali možnosť pri každom kritériu 

vyjadriť ich preferovanú dôležitosť na stupnici mimoriadne dôležité, skôr dôležité, 

dôležité, skôr nedôležité a nedôležité. Početnosti odpovedí za všetky podniky pri 

jednotlivých kritériách sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
Tabuľka č. 24 Hodnotenie kritérií výberu komerčnej poisťovne 

  

Platené 
poistné 

Dobré 
meno 

poisťovne  

Komplex. 
ponuky 

poisťovne 

Osobné 
skúsen. s 

poisťovňou 

Odporúč. 
známych 

Rýchlosť 
vybavovania 

poistných 
udalostí 

Finančná 
sila 

poisťovne 

Početnosti odpovedí v % 

mimoriadne 
dôležité 

62,5 8,3 33,3 37,5 12,5 25,0 20,8 

skôr 
dôležité 

25,0 50,0 20,8 25,0 16,7 45,8 37,5 

dôležité 12,5 37,5 20,8 37,5 54,2 29,2 33,3 

skôr 
nedôležité 

0,0 4,2 20,8 0,0 16,7 0,0 4,2 

nedôležité 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 

Spolu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Jednotlivým stupňom škály sme následne priradili body (mimoriadne dôležité = 1, 

skôr dôležité = 2, dôležité = 3, skôr nedôležité = 4, nedôležité = 5), ktoré sme v každom 

kritériu spočítali a získali sme poradie dôležitosti jednotlivých faktorov.   

Najvýznamnejším kritériom výberu komerčnej poisťovne (s počtom bodov 36) 

predstavuje cena za poistnú ochranu – poistné, čím sa aj na našej vzorke potvrdili názory 

viacerých domácich autorov, venujúcich sa problematike poistenia, ako aj odborníkov 
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z praxe. Druhým najdôležitejším kritériom (s počtom bodov 48) výberu komerčnej 

poisťovne sú osobné skúsenosti s poisťovňou. Tretím najvýznamnejším kritériom (s 

počtom bodov 49) je rýchlosť vybavovania poistných udalostí. Toto kritérium podľa nášho 

názoru súvisí s osobnými skúsenosťami s poisťovňou, o čom svedčí i takmer zhodný počet 

bodov. Na štvrtom mieste je finančná sila podniku (s počtom bodov 56), na piatom dobré 

meno poisťovne (s počtom bodov 57). Až šiestym najdôležitejším kritériom je 

komplexnosť ponuky poisťovne (s počtom bodov 58) a napokon najmenšiu vážnosť 

prikladajú podniky v tomto prípade odporúčaniam priateľov, známym a obchodným 

partnerov.  

 

10. Vzťah poistenosti a rentability aktív 

 

V desiatej otázke sme sa zúčastnených podnikov pýtali na ročne platené poistné za 

všetky uzatvorené poistné zmluvy. V prípade elektronického vyplnenia dotazníka sme 

žiadali podniky, aby uviedli, aké percento z celkových ročných nákladov predstavovali 

náklady na poistnú ochranu. V prípade osobného stretnutia nám konatelia, resp. majitelia 

podnikov poskytli absolútny údaj o platenom ročnom poistnom. Získanie údajov o výške 

plateného poistného bolo dôležitou podmienkou na testovanie existencie vzťahu medzi 

výsledkami podniku a rozsahom jeho poistnej ochrany. Stanovili sme si dva ukazovatele, 

hodnoty ktorých sme podrobili testu na existenciu vzťahu. Prvým ukazovateľom bola 

štandardne používaná rentabilita aktív (čistý zisk podniku/aktíva podniku). Druhý 

ukazovateľ – poistenosť podniku, sme si zadefinovali, s využitím názorov autorov 

zaoberajúcich sa predmetnou oblasťou, ako aj názorov vlastných, ako pomer celkového 

ročného poistného a sumy aktív podniku. Zistené údaje sú uvedené v tabuľke č. 25.     

 
Tabuľka č. 25 Údaje z účtovných závierok vybraných podnikov za rok 2008 

Porad. 
číslo 

Aktíva 
podniku v SK 

Čistý zisk        
v SK 

Ročné poistné 
v SK 

Poistné ako % 
z nákladov 

Rentabilita 
aktív 

Poistenosť 
podniku 

1 55 330 000 1 324 000 510 000 0,22 0,02393 0,00922 

2 44 911 000 2 518 000 446 220 1,20 0,05607 0,00994 

3 11 928 000 780 000 81 000 0,13 0,06539 0,00679 

4 31 270 000 130 000 259 888 0,80 0,00416 0,00831 

5 124 301 000 1 279 000 598 581 0,30 0,01029 0,00482 

6 69 278 000 1 963 000 638 956 0,37 0,02834 0,00922 

7 1 573 000 12 000 30 000 1,03 0,00763 0,01907 

8 2 881 000 249 000 44 420 0,57 0,08643 0,01542 

9 10 387 000 527 000 122 844 0,60 0,05074 0,01183 
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10 4 557 000 197 000 37 030 0,50 0,04323 0,00813 

11 11 244 000 10 000 78 000 0,25 0,00089 0,00694 

12 13 247 000 103 000 183 130 1,00 0,00778 0,01382 

13 6 596 000 87 000 40 273 0,26 0,01319 0,00611 

14 4 884 000 1 084 000 65 700 0,38 0,22195 0,01345 

15 49 323 000 641 000 441 955 0,65 0,01300 0,00896 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
 

Napriek tomu, že výskumná vzorka obsahuje 24 podnikov, mohli sme pri skúmaní 

existencie vyššie uvedeného vzťahu pracovať len s údajmi pätnástich spoločností 

s ručením obmedzeným predovšetkým z týchto dôvodov: 

• živnostníci, na rozdiel od spoločností s ručením obmedzeným, nemajú povinnosť 

odovzdávať svoje účtovné závierky do zbierky listín Obchodného registra SR. Nami 

oslovení živnostníci nám pri osobnom stretnutí odmietli poskytnúť údaje o výške 

majetku a čistom zisku, nakoľko ich považovali za dôverné. Takže sme ich neboli 

schopní zahrnúť do súboru pri výskume spomínaného vzťahu. 

• o zvyšných 19 spoločnostiach s ručením obmedzeným sme predpokladali, že ich 

účtovné závierky (za rok 2008) nájdeme v Obchodnom vestníku, v časti B, kde sú tieto 

údaje zverejňované. Predpokladali sme nesprávne, a takýmto spôsobom sme sa 

dopracovali k účtovným závierkam len štyroch podnikov. 

• s cieľom získať závierky ostatných podnikov sme kontaktovali pracovníkov 

Obchodného registra SR v Košiciach. Tí nám po oznámení, že údaje z účtovných 

závierok obchodných spoločností nie sú predmetom obchodného tajomstva, poskytli 

informácie ako sa k daným údajom dopracovať. Následne sme sa registrovali na 

Ústrednom portáli verejnej správy (portal.gov.sk) a na príslušných súdoch podľa 

miestnej príslušnosti daného podniku požiadali o účtovnú závierku podnikov 

v elektronickej forme. Po zaplatení správneho poplatku (0,33 eur za jednu účtovnú 

závierku) sme tieto údaje, zabezpečené elektronickým podpisom, do troch pracovných 

dní obdŕžali prostredníctvom e-mailu. Po inštalácii aplikácie na overovanie 

elektronického podpisu sme mohli dané údaje použiť. 

• prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy sme získali účtovné závierky 

jedenástich podnikov. Údaje ostatných štyroch nám príslušné súdy neboli schopné 

zaslať, pretože si tieto podniky nesplnili svoju povinnosť a neodovzdali požadované 

výkazy do zbierky listín.     
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Po získaní potrebných údajov o majetku podnikov, ich výsledku hospodárenia (z 

účtovných závierok) a platenom poistnom (využitie odpovedí z dotazníka a účtovných 

závierok) sme boli schopní vyčísliť ukazovatele rentabilita aktív a poistenosť, a testovať 

existenciu vzťahu medzi týmito dvoma indikátormi. Existenciu vyššie uvedeného vzťahu, 

sme overovali na základe testovania stanovených hypotéz H0: ρ = 0 a H1: ρ ≠ 0, kde ρ 

predstavuje Pearsonov korelačný koeficient. Na testovanie existencie daného vzťahu 

sme využili štatistický program SAS. 

 

         Tabuľka č. 26 Pearsonov korelačný koeficient 2 

Pearson Correlation Coefficients, N = 15  
Prob > |r| under H0: Rho=0 

  ROA Poistenos ť 

ROA 
1.00000  

  
0.28817  

0.2976  

Poistenos ť 
0.28817  

0.2976  
1.00000  

  

             Zdroj: výstup z programu SAS.   
 

Ako je zrejmé z predchádzajúcej tabuľky, P-hodnota (0,2976) je väčšia ako zvolená 

hladina významnosti (0,05). Na základe toho môžeme povedať, že vypočítaný korelačný 

koeficient nie je možné považovať za štatisticky významný. V tomto prípade teda nemáme 

dostatok dôkazov na zamietnutie nulovej hypotézy.  

  



 

11. Rušenie poistných zmlúv

 

  V jedenástej otázke

roku ich činnosti zrušili, poprípade v

zmluvu.  

 
Graf č. 7 Rušenie poistných zmlúv

Zdroj: vlastné spracovanie.  

 

 Ako je zrejmé z

období nezrušila žiadnu poistnú zmluvu. 29,2 % podnikov uviedlo, že poistnú zmluvu 

zrušili a ten istý počet ozna

súboru označili súčasne dve od

zrušili a súčasne plánujú v

v nedávnom období poistnú zmluvu nezrušili, no plánujú tak urobi

 

12. Dôvody rušenia poistných zmlúv

 

 V prípade zrušenia poistnej zmluvy podnikom v

resp. jeho plánovania nás zaujímali dôvody, ktoré viedli podniky k

Dopytovaným subjektom sme ponúkli štyri konkrétne dôvody, ako aj priestor na 

vyjadrenie iných ako uved

dôvod. 

 
 
 
 
 

Nezrušili poistú zmluvu

Zrušili poistnú zmluvu

Plánujú zrušiť poistnú zmluvu
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Rušenie poistných zmlúv  

jedenástej otázke sme medzi dopytovanými podnikmi zisť

innosti zrušili, poprípade v blízkej budúcnosti plánujú zruši

Rušenie poistných zmlúv 

 

Ako je zrejmé z grafu č. 7, presne polovica opýtaných uviedla, že v

období nezrušila žiadnu poistnú zmluvu. 29,2 % podnikov uviedlo, že poistnú zmluvu 

čet označil možnosť, že plánujú poistnú zmluvu zruši

časne dve odpovede. Jeden podnik uviedol, že v

asne plánujú v budúcnosti zrušiť poistnú zmluvu. Druhý podnik uviedol, že 

nedávnom období poistnú zmluvu nezrušili, no plánujú tak urobiť v

poistných zmlúv 
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Graf č. 8 Dôvody rušenia poistných zmlúv

Zdroj: vlastné spracovanie. 
 

  Ako je zrejmé z

zmluvy resp. jej plánovania bolo znižovanie nákladov ako opatrenie proti 

hospodárskej krízy. Túto možnos

najpočetnejšiu skupinu odpovedí predstavujú s

„nevýhodné poistné podmienky“ a „nižšia cena toho istého produktu v

Neprofesionálny prístup pois

z opýtaných podnikov. 

 

13. Vznik poistnej udalost

 

  V trinástej otázke sme skúmali, 

poistná udalosť. Presne polovica opýtaných uviedla, že v

podnikateľskej činnosti vznikla v

zámerom overiť, či aj v

oblasťou uvádzajú, že tomu tak je), že poistná udalos

uzatvorených poistných produktov v

a H1: µ1 - µ2 > 0, kde 

v podnikoch, ktoré v minulom období zaznamenali poistnú udalos

priemerný počet poistných produktov v

období poistnú udalosť. Uvedené hypotézy 

štatistického programu Minitab.

znižovanie nákladov ako opatrenie 

proti dôsledkom hospodárskej krízy

nevýhodné poistné podmienky

nižšia cena toho istého produktu v

neprofesionálny prístup poisťovne
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Dôvody rušenia poistných zmlúv 

Ako je zrejmé z grafu č. 8, najčastejšie uvádzaným dôvodom zrušenia poistnej 

zmluvy resp. jej plánovania bolo znižovanie nákladov ako opatrenie proti 

hospodárskej krízy. Túto možnosť označilo 53,8 % opýtaných podnikov. Druhú 

etnejšiu skupinu odpovedí predstavujú s rovnakým podielom odpovedí (38,5 %) 

„nevýhodné poistné podmienky“ a „nižšia cena toho istého produktu v

Neprofesionálny prístup poisťovne, resp. iné dôvody neuviedol v tejto súvislosti ani jeden 

Vznik poistnej udalosti v podniku v minulom období 

trinástej otázke sme skúmali, či medzi opýtanými podnikmi vznikla v

. Presne polovica opýtaných uviedla, že v posledných dvoch rokoch 

innosti vznikla v ich podniku poistná udalosť. Následne bolo naším 

i aj v rámci našej vzorky platí (autori zaoberajúci sa predmetnou 

ou uvádzajú, že tomu tak je), že poistná udalosť v minulosti ovplyv

uzatvorených poistných produktov v súčasnosti. Stanovili sme si hypot

kde µ1 predstavuje priemerný počet obstaraných poistných produktov 

minulom období zaznamenali poistnú udalos

et poistných produktov v podnikoch, ktoré nezaznamenali 

. Uvedené hypotézy sme testovali prostredníctvom t

štatistického programu Minitab. 
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Tabuľka č. 27 T-test 2       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: výstup z programu Minitab. 

 

Ako je zrejmé z výsledkov Minitabu, priemerný počet poistných zmlúv 

v podnikoch, ktoré zaznamenali poistnú udalosť v nedávnej minulosti je väčší (3,92) ako 

v podnikoch, v ktorých poistná udalosť nevznikla (2,67). Štatistickú významnosť výsledku 

potvrdzuje aj P-hodnota (0,022), ktorá je menšia ako stanovená hladina významnosti 

(0,05). Výsledok testu znázorňuje aj graf č. 9. Na základe výsledkov testu, za daných 

podmienok zamietame nulovú hypotézu voči stanovenej alternatívnej hypotéze. 

 
    Graf č. 9 Rozdelenie počtu poistných zmlúv v podnikoch 
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       Zdroj: výstup programu Minitab. 

 

 

 
Two-Sample T-Test and CI: Po čet zmlúv; Vznik poistnej udalosti 

 
Two-sample T for Po čet_Zmlúv 

 
Vznik   N  Mean  StDev  SE Mean 
1      12  3,92   1,31     0,38 
2      12  2,67   1,56     0,45 

 
Difference = mu (1) - mu (2) 
Estimate for difference:  1,25000 
95% lower bound for difference:  0,24093 
T-Test of difference = 0(vs>):T-Value = 2,13 P-Valu e = 0,022 DF = 22 
Both use Pooled StDev = 1,4394 

 



 

Môžeme teda konštatova

sme dospeli k podobným záverom, aké uvádzajú poistní teoretici i

že existuje vzťah medzi rozsahom poistnej ochrany a

vplyvom realizácie rizika. 

 

14. Spokojnosť s likvidáciou poistnej udalosti

 
  V poslednej otázke dotazníka sme sa pýtali tých podnikov, v

v posledných dvoch rokoch poistná udalos

komerčnej poisťovne (s dobou likvidácie, s výškou poistného 

poisťovne a pod.). 

 
          Graf č. 10 Spokojnos

         Zdroj: vlastné spracovanie.
 
   

  Ako je zrejmé z 

poistná udalosť sa vyjadrila, že boli ve

skupiny podnikov bolo s

k spokojnosti v súvislosti s

podnikov a prevažne negatívnu skúsenos

z podnikov, v ktorých vznikla v

nespokojnosť s jej likvidáciou.

 

 

 

25,0%
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Môžeme teda konštatovať, že aj za odvetvie výroby nábytku na sledovanej

podobným záverom, aké uvádzajú poistní teoretici i odborníci

ah medzi rozsahom poistnej ochrany a skúsenosťou so vznikom škôd 

vplyvom realizácie rizika.  

likvidáciou poistnej udalosti 

poslednej otázke dotazníka sme sa pýtali tých podnikov, v

posledných dvoch rokoch poistná udalosť na ich skúsenosti s jej

(s dobou likvidácie, s výškou poistného 

Spokojnosť s likvidáciou poistnej udalosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 grafu č. 10, 8,3 % podnikov, v ktorých vznikla v

vyjadrila, že boli veľmi spokojní s procesom jej vybavenia. 58,3 % tejto 

skupiny podnikov bolo s vybavením poistnej udalosti skôr spokojných. Neutrálny postoj 

súvislosti s likvidačnou činnosťou komerčnej poisťovne vyjadrilo 25,5 % 

prevažne negatívnu skúsenosť vyjadrilo 8,3 % opýtaných. Ani jeden 

ktorých vznikla v minulom období poistná udalosť nevyjadril „

jej likvidáciou. 
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 na ich skúsenosti s jej vybavením zo strany 
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procesom jej vybavenia. 58,3 % tejto 
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5 DISKUSIA 

  

 Poistenie predstavuje jeden z významných nástrojov riadenia rizika 

podnikateľských subjektov. Na základe poistnej zmluvy komerčná poisťovňa „preberá“ 

riziká (také, ktoré spĺňajú kritéria poistiteľnosti) od svojich klientov (občanov, 

podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a pod.), a tým sa zaväzuje, že za 

predpísané poistné v prípade vzniku škody (špecifikovanej v zmluve) poskytne plnenie 

v primeranom objeme a čase. Je však nutné poznamenať, že poistenie (ako to podľa nášho 

názoru chybne uvádzajú niektorí autori) nedokáže eliminovať dané riziko, nedokáže 

zabrániť jeho vzniku. Poistenie má defenzívny charakter – jeho účelom je zmierňovať 

negatívne finančné dôsledky vzniku škodových udalostí.   

 

5.1 Zhodnotenie výsledkov dizertačnej práce 

      

V predkladanej dizertačnej práci sa venujeme problematike poistenia 

podnikateľských subjektov.  Práca je tematicky rozdelená do štyroch častí. V prvej časti 

charakterizujeme základné pojmy danej oblasti. Konkrétne riziko, manažment rizika 

a poistenie. Výber týchto pojmov nie je náhodný. Charakterizovať pojem riziko 

v súvislosti s danou problematikou považujeme za potrebné, nakoľko riziko a poistenie sú 

dve veľmi úzko prepojené kategórie. Autor C. Olsson184 uvádza, že „riziko predstavuje 

neistotu budúcich výsledkov, pričom neistota v tomto význame má dve dimenzie. Po prvé 

interval možných výsledkov – škála možných výsledkov z určitej udalosti alebo činnosti 

môže byť úzka, široká alebo neznáma, po druhé pravdepodobnosť nastatia výsledku – 

kvantifikácia možnosti vzniku určitého výsledku.“ Autor P. Chovan185 v súvislosti 

s poistením uvádza, že sa „v zásade vzťahuje na udalosti, ktorých vznik závisí od náhody, 

je neurčitý, ale pravdepodobný.“ Už na príkladoch týchto dvoch vybraných definícií 

môžeme vidieť prepojenosť týchto pojmov a odôvodnenie ich bližšej spoločnej 

charakteristiky.  

Ostatné tri tematické časti sú obsahom výsledkov dizertačnej práce. Ako prvé 

uvádzame vo výsledkoch faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt po poistnej ochrane. 

Vychádzame zo všeobecných faktorov, ktoré ovplyvňujú ponuku a dopyt po určitom 

                                                      
184 OLSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education Limited, 2002. s. 5 – 7. 

ISBN 0-273 65618-X. 
185 CHOVAN, P.: Komerčné poisťovníctvo. Bratislava : EKONÓM, 1998. s. 27. ISBN 80-225-0847-0. 
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statku, ktoré uvádzajú autori makroekonomickej teórie. Nakoľko však, ako uvádza autorka 

E. Ducháčková186„je poistenie špecifickým druhom peňažnej služby“, doplnili sme tieto 

faktory o tie, ktoré sú charakteristické pre poistný trh. V druhej časti výsledkov práce sme 

popísali možnosti poistenia podnikateľských subjektov na území SR a porovnali ich 

s vybranými krajinami EÚ – Rakúskom a Veľkou Britániou. Na základe uskutočneného 

porovnania musíme konštatovať, že sa náš úvodný predpoklad o zhodnosti ponuky na 

týchto trhoch v stanovených charakteristikách (forma poskytovania poistných produktov, 

možností prispôsobenia poistných produktov a rozsah rizík krytých zhodným poistným 

produktom) nepotvrdil. 

V tretej časti výsledkov dizertačnej práce popisne charakterizujeme výsledky 

dotazníkového prieskumu, ktorý sme realizovali na vzorke 24 podnikov v období február 

2010 – marec 2010. V nasledujúcom texte uvedieme závery plynúce zo získaných 

odpovedí respondentov.   

 

Zodpovednosť za riadenie rizika v podniku  

  

 Zo získaných odpovedí môžeme usúdiť, že ani jeden z dopytovaných podnikov 

nemá zriadený samostatný útvar riadenia rizika. Súvisí to podľa nášho názoru 

predovšetkým s otázkou nákladov. V podobnej súvislosti sa vyjadruje aj autor E. J. 

Vaughan187, ktorý uvádza, že „len málo podnikov si môže dovoliť zamestnať na plný 

úväzok profesionálneho manažéra rizika, a preto agendu tejto funkcie vykonáva spravidla 

na to nekvalifikovaná osoba.“ Autor ďalej poznamenáva, že v malých podnikoch ide 

väčšinou o osobu, ktorá „riadi všetko.“ V prípade výskumnej vzorky sú takými osobami, 

ktoré rozhodujú o „všetkom“ konatelia, resp. majitelia týchto podnikov, pričom až pätnásti 

uviedli, že v otázkach súvisiacimi s riadením rizika rozhodujú sami. V prípade deviatich 

podnikov na týchto rozhodnutiach participuje aj iná osoba, pričom tento stav 

pravdepodobne súvisí aj s ich veľkosťou, nakoľko priemerný počet zamestnancov 

v podnikoch, kde o týchto otázkach rozhoduje len jedna osoba je 14,3 a v podnikoch, kde 

konatelia, resp. majitelia pri týchto rozhodnutiach spolupracujú s inou osobou je 28,7. Po 

testovaní vzťahu medzi počtom rozhodovateľov o riziku a počtom obstaraných poistných 

produktov konštatujeme, že sa skúmaný vzťah za daných podmienok nepotvrdil.  

                                                      
186 DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: EKOPRESS, 2005. s.20. ISBN 80-86119-92-0. 
187 VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley & Sons, 1997. s.26. ISBN 0-471-10759-X. 
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Vnímanie ohrozenia realizáciou rizika  

   

 V súvislosti s vnímaním ohrozenia z realizácie uvedených rizík v dotazníkovom 

prieskume najnižší počet bodov získali „obchodné riziká“, čo znamená, že ich respondenti 

vnímajú ako potenciálne najohrozujúcejšie a v poradí druhé najohrozujúcejšie sú „finančné 

riziká.“ Zistené postoje na prvých dvoch miestach korešpondujú s názorom autorov 

podnikovohospodárskej náuky, konkrétne A. Neumannová188 uvádza, že v súvislosti 

s podnikateľskou činnosťou za základný druh rizika považuje riziko výsledkov 

hospodárenia, ku ktorému zaraďuje obchodné a finančné riziko. Na treťom mieste vo 

vnímaní ohrozenia je živelné riziko. Táto skutočnosť podľa nášho názoru vyplýva zo 

samotnej povahy podnikania, resp. charakteru využívaného materiálu a technologického 

postupu dopytovaných podnikov. Pri skúmaní vnímaní rizika podnikateľských subjektov 

sme pre porovnanie z výskumnej vzorky vyčlenili mikropodniky. Táto skupina podnikov 

najintenzívnejšie pociťuje ohrozenie činnosti vplyvom realizácie živelných rizík. Je tomu 

tak pravdepodobne preto, že majitelia týchto podnikov sú vlastnými prostriedkami do 

podnikania angažovaní viac v porovnaní s väčšími podnikmi a väčšmi tak pociťujú strach 

z prípadného poškodenia, resp. zničenia majetku živelnou udalosťou. Paradoxne, ako 

uvedieme v ďalšom texte, v rámci výskumnej vzorky sú to práve tie najmenšie podniky, 

ktoré sa vyjadrili, že nemajú uzatvorené poistenie majetku proti živelným rizikám. 

 

Využívanie opatrení proti riziku, využívanie poistenia a faktory výberu komerčnej 

poisťovne 

 

Ako sme uviedli v úvodných kapitolách práce, podľa autora M. Tichého189 je 

„poistenie najčastejším spôsobom prenosu rizika a v akomkoľvek manažmente rizika mu 

musí byť venovaná čo najväčšia pozornosť.“ Hoci sme sa respondentov nepýtali iba na 

politiky transferu rizika, ako ich uvádzajú autorky T. Varcholová a L. Dubovická190 

(bližšie pozri str. 31), ale na vybrané nástroje riadenia rizika, 100 % opýtaných podnikov 

označilo poistenie ako využívané opatrenie proti riziku. Druhým najčastejším nástrojom 

                                                      
188 NEUMANNOVÁ, A.: Riziko podniania. In MAJTÁN, Š., a kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : 

Sprint vfra., 2007. s. 19. ISBN 978-80-89085-79-8. 
189 TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. s. 287. ISBN 80-7179-415-5. 
190 VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura Edition, 2008. s. 76 – 

85. ISBN 978-80-8078-191-0. 
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riadenia rizika sú vlastné preventívne opatrenia – uviedlo ich 95,8 % podnikov a trojicu 

najvyužívanejších nástrojov dotvára diverzifikácia, ktorú označilo 62,5 % respondentov.  

Samotný fakt využívania poistenia všetkými podnikmi výskumnej vzorky 

považujeme za pozitívny, je však nutné skúmať štruktúru využívaných poistných 

produktov. Najčastejšie uvádzaným poistným produktom je havarijné poistenie 

motorových vozidiel – uviedlo ho 91,7 % respondentov t.j. 22 podnikov. Druhým, 

najčastejšie uvádzaným poistným produktom bolo poistenie majetku proti živelným 

rizikám – uviedlo ho 83,3 %, t.j. 20 podnikov. Predpokladali sme, že vzhľadom na 

charakter a vlastnosti spracovaného materiálu budú mať toto poistenie uzatvorené všetky 

opýtané podniky. Štyri podniky z výskumnej vzorky, ktoré nemali uzatvorený tento 

produkt predstavovali mikropodniky s počtom zamestnancov 1, 3, 3 a 5. Z osobných 

rozhovorov vyplynulo, že práve skupina najmenších podnikov považuje poistenie vo 

všeobecnosti za drahé a pri rozhodovaní o obstaraní poistenia preferujú skôr havarijné 

poistenie automobilov ako živelné poisteniu majetku. Absenciu živelného poistenia 

v prípade 16,7 % podnikov (živnostníkov) považujeme za nie uspokojivý stav, pretože 

poistenie majetku (proti živelným rizikám) by malo tvoriť základ poistnej ochrany každého 

podnikateľského subjektu (nie len podnikov nábytkárskej výroby), nakoľko jednou 

z primárnych podmienok vykonávania podnikateľskej činnosti je vlastníctvo majetku, 

z ktorého využívania plynú ekonomické úžitky. Príkladom negatívnych 

dôsledkov absencie poistenia, v prípade podnikov nábytkárskej výroby, je prípad mladého 

živnostníka zo Stropkova. 24. 3. 2010 televízia Markíza v hlavnom večernom 

spravodajstve informovala o spomínanom podnikateľovi, ktorému v skorých ranných 

hodinách, pravdepodobne v dôsledku skratu elektroinštalácie zhorela celá dielňa, vrátane 

materiálu, nástrojov, ako aj hotového nábytku, čím, ako sa vyjadril, prišiel o 5 rokov svojej 

práce, pretože nemal uzatvorené živelné poistenie majetku. V tejto súvislosti je namieste 

pripomenúť konštatovanie predstaviteľov Britskej asociácie poisťovní, ktorí uvádzajú: 

„Pokiaľ vykonávate podnikateľskú činnosť, potrebujete poistenie – bez neho je vaša 

existencia ohrozená. Neočakávaná škoda môže zapríčiniť finančné ťažkosti a zničiť roky 

tvrdej práce191.“  

 Tretím najčastejšie uvádzaným poistným produktom (50 % respondentov, t.j. 12 

podnikov) bolo poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Je všeobecne známe, že 

využívanie zodpovednostných poistných produktov (okrem povinne zmluvných) je na 

                                                      
191Insurance information for businesses. [online] [citované 14. 4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.abi.org.uk/Information/Business/Insurance_Advice_for_Businesses.aspx> 



139 
 

území SR pomerne na nízkej úrovni v porovnaní s vyspelejšími krajinami, kde z firemného 

hľadiska je poistenie zodpovednosti za škodu tak samozrejmé ako živelné poistenie 

majetku192. Ako je zrejmé z výsledkov prieskumu, inak tomu nie je ani v prípade našej 

výskumnej vzorky. V početnosti štvrtým najčastejšie uvádzaným poistným produktom 

bolo poistenie technických rizík (45,8 % respondentov, t.j. 11 podnikov). Nakoľko 

výskumnú vzorku tvorili výrobné podniky, pokladáme tento podiel za relatívne nízky. 

Ostatné poistné produkty boli podnikmi využívané v minimálnej miere.    

 Na základe zistených údajov, ako aj názorov autorov zaoberajúcich sa predmetnou 

oblasťou je vhodné uviesť odporúčania pre podnikovú prax v súvislosti s dôležitosťou 

poistných produktov. Z tohto hľadiska ich autorka Z. Bosáková193 člení na tri skupiny, a to 

na rozhodujúce poistenia, poistenia dôležité a špecifické poistenia. 

  Rozhodujúcimi poisteniami sú zmluvné dobrovoľné poistenia, bez ktorých by 

žiadny podnikateľ nemal začať vykonávať svoju činnosť. Medzi rozhodujúce poistenia 

možno zaradiť: poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,  poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie právnej pomoci, poistenie zodpovednosti 

za výrobok a poistenie škôd spôsobených požiarom a živelnými udalosťami.  

Druhú skupinu poistení zameraných na krytie rizík podnikateľských subjektov 

tvoria poistenia dôležité. Dôležitými poisteniami sú zmluvné dobrovoľné poistenia, 

ktorých dohodnutie nie je pre podnikateľa životne nevyhnutné, ak nevykonáva činnosť, pri 

ktorej sa niektoré z týchto rizík výraznejšie prejavuje. Ide najmä o poistenie krádeže, 

poistenie úmyselného poškodenia veci, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie 

strát spôsobených prerušením prevádzky, poistenie motorových vozidiel, poistenie 

prepravy a pod. 

Špecifickými poisteniami sú také zmluvné dobrovoľné poistenia, ktoré sa týkajú 

niektorých osobitných druhov podnikania. Ide napr. o poistenie plodín a zvierat, poistenie 

úverov, poistenie kaucie, poistenia zahraničnoobchodných rizík a pod. 

Autorka uvádza, že konečný výber poistných produktov však v slovenských 

podmienkach veľmi často závisí ani nie tak od sklonu podnikateľa k riziku, či od predmetu 

jeho podnikateľskej činnosti, ako predovšetkým od jeho finančných možností. 

                                                      
192Poistenie podnikateľov – Zodpovednosť. [online] [citované 22. 4. 2010]. Dostupné na internete: 

<http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000275930/letak_ZODPOVEDNOST_web_10.12.09.pdf> 
193BOSÁKOVÁ, Z.: Poistenia kryjúce podnikateľské riziká. In KAFKOVÁ, E. a kol.: Poisťovníctvo. 

Vybrané kapitoly. Bratislava : EKONÓM, 2004. s. 54. ISBN 80-225-1948-0. 
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 Súhlasíme s názorom autorky, že často krát je cena faktorom, ktorý podnikateľské 

subjekty limituje pri rozhodovaní o zaobstaraní poistnej ochrany. Pri skúmaní dôležitosti 

kritérií výberu komerčnej poisťovne sa práve poistné umiestnilo na prvom mieste. Ostatné 

kritéria v poradí podľa dôležitosti sú osobné skúsenosti s poisťovňou, rýchlosť 

vybavovania poistných udalostí, finančná sila, dobré meno poisťovne, komplexnosť 

ponuky, odporúčania známych a priateľov. 

Vzhľadom na poistné ako najvýznamnejší faktor, je podľa nášho názoru vhodné 

pozmeniť členenie poistných produktov pre podnikateľské subjekty z hľadiska ich 

dôležitosti a adresnosti v závislosti od veľkosti podniku. Ak by sme uvažovali iba 

o dobrovoľne zmluvných poisteniach, mohli by sme ich zatriediť do troch skupín, a to na 

nevyhnutné, potrebné a ostatné.  

 
Obrázok č. 19 Adresnosť poistných produktov v závislosti od veľkosti podniku 

POISTNÉ PRODUKTY 
 

• Garančné poistenie 
 

• Poistenie pohľadávok 
 

• Poistenie technických rizík 
 

• Poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za škodu 

 

• Poistenie zodpovednosti za 
chybný výrobok 

 

• Poistenie zodpovednosti za škody 
manažmentu 

 

• Poistenie proti živelným rizikám 
 

• Havarijné poistenie motorových 
vozidiel 

 

• Poistenie prerušenia prevádzky 
 

• Poistenie prepravy tovaru 
 

• Poistenie právnej ochrany 
 

• Poistenie úveru 
 

• Poistenie environmentálnej 
zodpovednosti za škodu 

 

• Životné poistenie pre 
zamestnancov 

 

• Iné 
 

Mikropodniky 

    

Veľké podniky 

Malé a stredné 
podniky 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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• Nevyhnutné poistenia – do tejto skupiny zaraďujeme poistenia, ktoré by mali 

predstavovať základ poistnej ochrany každého podnikateľského subjektu. Ide o 

živelné poistenie majetku a havarijné poistenie dopravných prostriedkov, bez 

ktorých by nemal žiadny subjekt vykonávať podnikateľskú činnosť, pretože ako už 

bolo spomínané, majetok je dôležitým produkčným faktorom, ktorý umožňuje 

podnikom vytvárať ekonomické hodnoty. Ak by sme uvažovali s členením 

podnikov na mikro, malé, stredné a veľké, tak poistenia z tejto skupiny by mali mať 

uzatvorené podniky všetkých veľkostných typov.                     

• Potrebné poistenia – do tejto skupiny poistení zahrnieme poistenia zodpovednosti 

za škodu, poistenie technických rizík, poistenie právnej ochrany, poistenie 

prepravy, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie úveru. Z týchto poistení 

(vrátane prvej skupiny) by mali čerpať malé, stredné, ako aj veľké podniky. 

V prípade mikropodnikov, pokiaľ nevykonávajú špecifické činnosti, ktorých 

povaha a charakter si vyžaduje uzatvoriť aj poistenia z tejto skupiny produktov, nie 

je potrebné uvažovať pri ich poistnej ochrane o tých produktoch.   

• Ostatné poistenia – k týmto poisteniam zaradíme poistenie pohľadávok, garančné 

poistenie, poistenie environmentálnej zodpovednosti za škodu, životné poistenie 

pre zamestnancov, a iné. Ide o produkty, ktoré sú svojou povahou vhodné pre veľké 

podniky, ktoré pri svojej činnosti vstupujú do rôznorodých špecifických 

obchodných vzťahov, pre zabezpečenie ktorých môžu byť spomínané produkty 

efektívnym spôsobom ochrany proti rizikám z nich vyplývajúcich.    

 Nemyslíme si, že poskytnuté členenie poistných produktov pre podnikateľské 

subjekty by malo mať záväzný charakter. Naším zámerom je prezentovať názor na 

dôležitosť poistných produktov. Veľkostné kritérium členenia podnikov je samo o sebe 

nedostatočným kritériom pre výber poistného produktu. Výberu poistenia bez ohľadu na 

veľkosť podniku musí predchádzať proces identifikácie a hodnotenia rizika, ktorý umožní 

získať poznatky o rizikách pôsobiacich na podnik, pravdepodobnosti ich vzniku 

a závažnosti dopadu. Len takýto prístup umožní podnikateľským subjektom zaobstarať si 

také poistné produkty, ktoré budú kryť najzávažnejšie riziká, pretože sme toho názoru, že 

komplexné krytie rizík poistením je v čase hospodárskej recesie pre značnú skupinu 

podnikov finančne neúnosné. 
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Dôvody obstarania komerčného poistenia 

 

Najčastejšie uvádzaný dôvod obstarania poistenia respondentmi (58,3 %) je 

konštatovanie, že poistením si chránia svoje aktíva, a tým zabezpečujú pokračovanie 

ich činnosti v prípade škôd vzniknutých v dôsledku nepredvídaných udalostí. Znamená to, 

že väčšina podnikov výskumnej vzorky si uvedomuje podstatu poistenia, ktorú podľa 

nášho názoru veľmi výstižne zachytáva autor J. Janata194, ktorý uvádza, že „poistenie 

spočíva v poskytnutí finančnej náhrady, v prípade vzniku škody krytej v rámci poistnej 

zmluvy. Poistenie možno prirovnať k pomocnej ruke, ktorú podávame tomu, kto spadol – 

aby sa ale opäť postavil na nohy, musí sa sám vzoprieť.“ V súvislosti s týmto dôvodom 

obstarania poistenia môžeme poznamenať, že najviac oslovených podnikov (66,7 %) 

uviedlo, že poistné produkty obstarávajú na základe vlastnej iniciatívy po samostatnom 

zistení potreby poistenia. V prípade 16,7 % podnikov je to vlastná iniciatíva po rade 

známych a 8,3 % označilo možnosť oslovenie sprostredkovateľom poistenia. 

Druhým najčastejšie uvádzaným dôvodom obstarania produktov komerčného 

poistenia je skutočnosť, že je to záväzok podniku obsiahnutý v inej zmluve. Túto možnosť 

označilo 33,3 % respondentov. Ako príklad môžeme uviesť lízingovú spoločnosť, ktorá 

podmieňuje poskytnutie lízingu uzatvorením havaríjneho poistenia. Ďalším významným 

príkladom je poskytnutie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Z rozhovorov 

s konateľmi podnikov, ktoré čerpali, resp. čerpajú takého prostriedky vyplynulo, že jednou 

z podmienok poskytnutia prostriedkov z týchto fondov je obstaranie konkrétnych 

poistných produktov. Ako príklad môžeme uviesť podnikateľa, ktorý takýmto spôsobom 

spolufinancoval nákup nového výrobného stroja. Jednou z podmienok poskytnutia týchto 

zdrojov bolo obstaranie živelného poistenia majetku, poistenia technických rizík 

a poistenia zodpovednosti. Na druhej strane však považujeme za potrebné poznamenať, že 

táto podmienka mala v prípade spomínaného podnikateľa za dôsledok 240 percentné 

medziročné navýšenie plateného poistného.  

 

Získavanie informácií o poistných produktoch a vnímanie miery informovanosti 

 

Najčastejším zdrojom informácií o poistných produktoch medzi respondentmi sú 

informácie od sprostredkovateľov poistenia. Nakoľko väčšina podnikov uviedla, že podnet 

                                                      
194 JANATA, J.: Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Praha : Professional Publishing, 

2004. s. 10. ISBN 80-86419-64-9. 
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k obstaraniu poistného produktu vychádza zo strany podniku po samostatnom zistení jeho 

potreby, predpokladáme, že sprostredkovatelia poistenia informujú podnikateľov 

o poistných produktoch až po ich oslovení samotným podnikom. Môžeme teda 

predpokladať, že tieto podnikateľské subjekty najčastejšie zaobstarávajú poistné produkty 

prostredníctvom sprostredkovateľov, čím sa poukazuje na ich dôležitosť v poistných 

vzťahoch, o ktorej hovorí aj autor J. Daňhel195, ktorý uvádza, že sprostredkovatelia 

poistenia sú významným medzičlánkom uľahčujúcim styk klienta s poisťovňou. Druhým 

najčastejšie uvádzaným informačným zdrojom sú priamo pracovníci poisťovní a tretím 

referencie priateľov a známych. Na štvrtom mieste v intenzite využívania informačného 

zdroja sú odborné články. Môžeme teda povedať, že informácie mimo hlavných zdrojov 

(sprostredkovatelia, poisťovne) sú vyhľadávané len v obmedzenej miere. Napokon na 

poslednom mieste je reklama, ktorá má pre opýtané podniky najmenší informačný význam.  

V súvislosti so získavaním informácií o poistných produktoch sme skúmali, či 

podniky vnímajú svoju informovanosť za dostatočnú. Na základe našej úvahy, získaných 

odpovedí, ako aj osobných rozhovorov sme toho názoru, že podniky nedisponujú 

dostatočnými informáciami o možnostiach poistenia na území SR, ako aj o charaktere, 

význame a užitočnosti jednotlivých poistných produktov. Myslíme si, že je tak jednak 

vplyvom absencie dostatočného množstva odbornej literatúry, ktorá by sa ucelene 

venovala problematike poistenia podnikateľských subjektov, jednak aj nedostatočnou 

informovanosťou zo strany kompetentných inštitúcií – predovšetkým Slovenskej asociácie 

poisťovní a Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve. Ako sme uviedli 

v subkapitole 4.2, Rakúska asociácia poisťovní, ako aj Britská asociácia poisťovní na 

svojich internetových stránkach májú voľne dostupné materiály, v ktorých stručne 

a jednoducho sumarizujú, ako aj poukazujú na dôležitosť jednotlivých poistných 

produktov kryjúcich riziká podnikateľských subjektov. Vo Veľkej Británii sa problematike 

poistenia venuje aj internetová stránka spravovaná britským úradom vlády, ktorá 

interaktívnym spôsobom poskytuje relevantné informácie súvisiace s vykonávaním 

podnikateľskej činnosti. Tie okrem iného napomáhajú podnikateľským subjektom 

v promptnejšom rozhodovaní o výbere vhodných poistných produktov. Je preto podľa 

nášho názoru potrebné, aby sa aj na území SR zjednodušila dostupnosť relevantných 

informácií v súvislosti s danou problematikou – predovšetkým zo strany Slovenskej 

asociácie poisťovní ako organizácie združujúcej poisťovne pôsobiace na území SR 

                                                      
195 DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006. s. 47. ISBN 80-86946-00-2. 
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a Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, pretože ako bolo uvedené, 

sprostredkovatelia poistenia predstavujú najčastejší zdroj informácií o poistných 

produktoch. 

 

Vzťah rentability aktív a poistenosti podniku       

  

Autori D. Atkins a I. Bates196 vo svojej publikácií uvádzajú, že „poistenie umožňuje 

podnikateľom plánovať svoje obchodné záležitosti s väčšou istotou a s duševným 

pokojom, ktorý pramení z pocitu, že sú chránení pred mnohými formami neočakávaných 

finančných strát.“ Túto myšlienku anglických autorov sme rozvíjali ďalej a uvažovali, či 

spomínaný „duševný pokoj“ má vplyv na hospodárske výsledky podniku. Pri skúmaní 

existencie tohto vzťahu sme si stanovili dva konkrétne ukazovatele. Išlo o ukazovateľ 

poistenosti podniku (vyčíslili sme ho ako pomer ročne plateného poistného a aktív 

podniku) a rentability aktív (pomer čistého zisku a aktív podniku). V dôsledku obtiažneho 

získavania a nedostupnosti informácií z účtovných závierok dopytovaných firiem sme 

mohli tento vzťah testovať len na vzorke 15 podnikov. Na základe štatistického testovania 

hodnôt spomínaných ukazovateľov musíme konštatovať, že na tejto vzorke sa štatisticky 

významný vzťah nepotvrdil. Predpokladali sme, že sa aspoň slabý vzťah medzi 

poistenosťou a rentabilitou aktív potvrdí, no sme toho názoru, že sa tak nestalo, pretože 

uvedená vzorka 15 podnikov nie je dostatočná. V tomto smere vidíme podnet na ďalší 

výskum, a teda testovanie spomínaného vzťahu na väčšej vzorke podnikov, a to nielen 

z jedného ale viacerých odvetví národného hospodárstva. Táto úloha bude realizovateľná, 

pokiaľ sa nám podarí získať údaje predovšetkým o výške plateného poistného, ku ktorým 

sa je veľmi obtiažne dopracovať, nakoľko nie sú samostatne uvádzané vo výkaze ziskov 

a strát. Jednou z málo možností ako tieto údaje získať je priame dopytovanie, avšak aj 

v tomto prípade, na základe našich skúseností, nie sú niektoré podniky ochotné takýto údaj 

poskytnúť. 

 

Rušenie poistných zmlúv a dôvody ich rušenia 

 

Na otázku o rušení poistných zmlúv v poslednom roku činnosti 12 podnikov 

označilo zápornú odpoveď. 7 podnikov uviedlo, že v poslednom roku zrušili poistnú 

                                                      
196 ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 2008. s. 15. ISBN 978-

1-906403-23-2 



145 
 

zmluvu a ten istý počet označil možnosť, že tak plánujú urobiť, pričom dva podniky 

uviedli súčasne dve odpovede a síce, že zrušili poistné zmluvy a súčasne tak plánujú urobiť 

v budúcnosti, resp. nezrušili, no plánujú to v budúcnosti. Najčastejšie uvádzaný dôvod 

rušenia poistných zmlúv, resp.  jeho plánovania bolo znižovanie nákladov ako opatrenie 

proti dôsledkom hospodárskej krízy. Tento stav korešponduje s údajmi Národnej banky 

Slovenska, ktorá v Analýze slovenského finančného sektora za rok 2009197 uvádza, že 

v danom roku zaznamenal sektor poisťovní najväčší pokles predpísaného poistného  

(o 5,5 %) v sledovanej histórii, a to najmä v dôsledku nepriaznivej ekonomickej situácie. 

Žiaľ, nedisponujeme takými údajmi, na základe ktorých by sme boli schopní hodnotiť, či 

ekonomická situácia daného podniku je natoľko poznačená útlmom hospodárstva, že je až 

nútený rušiť konkrétnu poistnú zmluvu. Takýto krok by mal byť až jednou z posledných 

možností, pretože podceňovanie rizika v čase recesie ekonomického cyklu je 

nebezpečnejšie ako v čase hospodárskeho rastu, kedy sa spravidla rýchlejšie kumulujú 

zdroje (vplyvom rastu objednávok, produkcie, tržieb, a pod.) na krytie prípadných škôd. 

Ďalšími uvádzanými dôvodmi sú nevýhodné poistné podmienky a nižšia cena toho istého 

produktu v inej poisťovni. Rozdiely v poistnom v prípade toho istého produktu sú na 

území SR značné. Ako príklad môžeme uviesť produkt povinne zmluvného poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZPM), ktoré ma na 

území SR povinnosť uzatvoriť každý vlastník motorového vozidla. Na základe vlastného 

výskumu198 v máji 2008 sme zistili, že poistné v prípade tých istých podmienok (rovnaký 

automobil, rovnaké charakteristiky vodiča) sa v jednotlivých poisťovniach značne líšila, 

pričom rozdiel medzi najvyššie (7200 Sk) a najnižšie (3536 Sk) stanoveným poistným 

predstavoval vyše 200 %. Podobný prieskum sme v spolupráci so sprostredkovateľom 

poistenia urobili aj koncom roka 2009 (pretože koncom kalendárneho roka väčšina 

motoristov uzatvára toto poistenie na nasledujúci rok) a pre porovnanie aj začiatkom roka 

2010. Zistili sme, že kým koncom roka 2009 bol rozdiel medzi najvyššie (118,92 eur) 

a najnižšie (72 eur) stanoveným poistným niečo vyše 165 %, začiatkom roka 2010 bol 

tento rozdiel až vyše 215 % (183 eur/85,08 eur). Rozdiely však nevznikajú iba pri PZPM, 

ale aj pri ostatných druhoch poistenia. Podobné zistenia ako v prípade PZPM konštatovala 

                                                      
197 Analýza slovenského finančného sektora za rok 2009. Národná banka Slovenska. [online][cit. 8. 6. 2010]   

Dostupné na internete: <http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Analyzy/2009-1.pdf> 
198 KAFKOVÁ, E., MEHEŠ, M.: Zhodnotenie vývoja koncentrácie poistného trhu na Slovensku v rokoch 

2004 – 2008. In VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE III. Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Senec, 2009. Dostupné na CD. ISBN 978-80-225-2754-5. 
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aj autorka A. Koščová199, ktorá na príklade piatich komerčných poisťovní v SR okrem 

iného poukázala na rozdiely v kalkulovanom poistnom v prípade poistenia majetku 

(živelného) a zodpovednosti na príklade konkrétneho podniku. V tejto súvislosti vidíme 

námet na ďalší výskum, a síce skúmať príčiny významných rozdielov v cene za poistnú 

ochranu za totožný produkt v jednotlivých poisťovniach a zistiť, či je daný stav 

zapríčinený rozdielnou škodovosťou, kalkuláciou vysokých ziskových prirážok, rozdielmi 

vo vlastných nákladoch poisťovne, resp. inými faktormi.  

 

Vznik poistnej udalosti a spokojnosť s jej likvidáciou 

 

Predmetom likvidačnej činnosti poisťovne sú všetky čiastkové činnosti, ktoré sú 

zamerané na evidenciu poistnej udalosti, prehliadku škôd spôsobených poistnou udalosťou, 

výpočet poistného plnenia, jeho kontrolu, oznámenie výšky poistného plnenia a jeho 

úhradu. Autorka E. Kafková200 uvádza, že „likvidačná činnosť, jej kvalita, vrátane 

adekvátnej výšky jej náhrady patrí v súčasnom období k najúčinnejším reklamným 

nástrojom poisťovne. Je prirodzené, že spokojný zákazník informuje celé svoje okolie 

o kvalite odškodnenia, čím sa často dosiahne väčší efekt ako nákladná reklama 

v masovokomunikačných prostriedkoch.“ Aj za odvetvie výroby nábytku na sledovanej 

vzorke sme dospeli k podobným záverom, kde podniky označili rýchlosť vybavenia 

poistných udalostí ako jedno z prvoradých kritérií výberu komerčnej poisťovne.  

V súbore dopytovaných firiem 50 % označilo, že v minulosti vznikla v ich podniku 

poistná udalosť. Ako sme uviedli k subkapitole 4.1, odborníci z poistnej praxe a autori 

zaoberajúci sa predmetnou oblasťou, ako napr. L. Regan  a Y. Hur201, uvádzajú, že súčasný 

dopyt podnikateľského subjektu po poistení je ovplyvnený škodovým priebehom 

v minulom období. Vzťah medzi vznikom poistnej udalosti a počtom uzatvorených 

poistných produktov sme testovali aj na našej vzorke, pričom môžeme konštatovať, že aj 

za odvetvie výroby nábytku na sledovanej vzorke sme dospeli k podobným záverom, aké 

uvádzajú poistní teoretici i odborníci z praxe.  

                                                      
199KOŠČOVÁ, A.: Poistenie podnikateľských subjektov v drevovýrobe: diplomová práca. Košice.   

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, 2010. 
200 KAFKOVÁ, E., a kol.: Poisťovníctvo – vybrané kapitoly. Bratislava : EKONÓM, 2004. s. 168. ISBN 80-

225-1948-0. 
201 REGAN, L., HUR, Y.: On the Corporate Demand for Insurance : The Case of Korean Nonfinancial Firms. 

In The Journal of Risk and Insurance. The American Risk and Insurance Association. 2007, Vol. 74, No. 
4. p. 829 – 850. ISSN 0022-4367. 
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V súvislosti s priebehom likvidácie poistnej udalosti 8,3 % podnikov vyjadrilo 

veľkú spokojnosť, 58,3 % uviedlo, že boli skôr spokojní. 25,5 % respondentov vyjadrilo 

v tejto súvislosti neutrálny postoj a 8,3 % uviedlo skôr negatívnu skúsenosť. Podiel 66,6 % 

podnikov, ktoré vyjadrili, že boli s vybavením poistnej udalosti veľmi spokojní a skôr 

spokojní považujeme za nízky, nakoľko ako sme uviedli, podľa autorky E. Kafkovej patrí 

likvidačná činnosť v súčasnom období k najúčinnejším reklamným nástrojom poisťovne.  

 

5.2 Teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce 

 

Na základe poznatkov získaných v procese spracovania dizertačnej práce môžeme 

vyšpecifikovať niekoľko jej konkrétnych teoretických a praktických prínosov.  

 

Teoretické prínosy dizertačnej práce. 

• Zhrnutie teoretických poznatkov z predmetnej oblasti. Nakoľko je na území SR 

nedostatok odbornej literatúry, v ktorej by boli uvedené ucelené poznatky o nami 

riešenej problematike poistenia podnikateľských subjektov, považujeme za prínos 

práce aj teoretické spracovanie danej oblasti, v ktorej sme sa zamerali 

predovšetkým na pojmy riziko, pretože predstavuje podstatu poistenia, ďalej na 

manažment rizika, ako proces identifikácie, hodnotenia rizika a aplikácie nástrojov 

proti riziku, ktorých štandardnou súčasťou je prenos rizika na komerčné poisťovne, 

ako aj na samotný pojem poistenie – jeho charakteristiku a klasifikáciu. 

• Za prínos v oblasti teórie považujeme subkapitolu 4.1, v ktorej na základe 

publikácií autorov venujúcich sa makroekonomickej teórii, ako aj autorov z oblasti 

poistnej teórie, charakterizujeme faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku po poistnej 

ochrane. Faktory vplývajúce na ponuku poistnej ochrany sú charakterizované 

všeobecne a dopytové faktory sme skúmali zo strany podnikateľských subjektov.  

• Teoretickým prínosom práce je, na základe konštatovania autorov poistnej teórie, 

skúmanie vzťahu medzi veľkosťou poistnej ochrany (meranej ako podiel ročne 

plateného poistného a aktív podniku) a výsledkom hospodárenia podniku 

(meraným podielom čistého zisku a aktív podniku) pretože v nám  dostupnej 

literatúre sa žiadny autor skúmaniu tohto vzťahu bližšie venoval. Vzťah medzi 

spomínanými ukazovateľmi sa nepotvrdil, čo je však podľa nášho názoru 

zapríčinené nedostatočnou veľkosťou vzorky. Vidíme preto v tejto súvislosti 

priestor pre ďalší výskum. 
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• Za prínos v oblasti teórie považujeme aj testovanie existencie vzťahu medzi 

tržbami podniku a nákladmi na poistné a vzťahu medzi vznikom poistnej udalosti 

v minulom období pôsobenia podniku na trhu a súčasným počtom obstaraných 

poistných produktov.  

• Za teoretický prínos práce považujeme potvrdenie konštatovania, že poistné 

predstavuje významný faktor ovplyvňujúci výber komerčnej poisťovne, a teda aj 

poistenia a následné vypracovanie vlastného členenia poistných produktov pre 

podnikateľské subjekty podľa ich dôležitosti s akceptovaním tejto skutočnosti.   

 

Praktické prínosy dizertačnej práce.    

• Za praktický prínos práce môžeme považovať zhrnutie možností poistenia 

podnikateľských subjektov na území SR, ako aj jej porovnanie s vybranými 

krajinami EÚ – Rakúskom a Veľkou Britániou, ktoré môžu byť prostriedkom na 

znižovanie informačnej entropie podnikov v poistení podnikateľských subjektov. 

Z realizovaného prieskumu vyplynulo, že podniky nemajú dostatok informácií 

o možnostiach poistenia na území SR ako aj o charaktere, význame a užitočnosti 

jednotlivých poistných produktov. Dizertačná práca tak môže poslúžiť ako zdroj 

informácií o danej problematike nielen podnikom výroby nábytku, ale aj 

podnikateľským subjektom z ostatných odvetví národného hospodárstva. 

• Praktickým prínosom práce sú i zhodnotené výsledky realizovaného dotazníkového 

prieskumu, ktorého nosnou časťou bolo skúmanie súčasného stavu vo využívaní 

poistných produktov podnikmi konkrétneho odvetvia národného hospodárstva SR – 

výroby nábytku, zisťovanie dôvodov uzatvorenia poistných zmlúv, zdrojov 

získavania informácií, či kritérií výberu komerčnej poisťovne. Zistené údaje môžu 

byť prínosom pre poisťovne, ktoré ich môžu využiť s cieľom skvalitnenia 

poskytovaných služieb pri komunikácií s podnikmi tohto odvetvia, ako aj 

pri vypracovávaní ponúk podnikom daného odvetvia.  

• Vybrané poznatky môžu byť poskytnuté Slovenskej asociácii poisťovní 

a Slovenskej asociácií sprostredkovateľov v poisťovníctve s cieľom poukázať na 

zistenia o súčasnom neuspokojivom stave v informovaní podnikateľských 

subjektov o význame a charaktere jednotlivých poistných produktov, ku ktorým 

sme sa dopracovali jednak na základe vlastného skúmania (porovnanie portfólií 
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poistných produktov pre podnikateľské subjekty v SR, AT a UK), jednak tak 

vyplynulo z odpovedí oslovených respondentov. 

• Za praktický prínos práce môžeme považovať aj porovnanie cien konkrétneho 

poistného produktu v rokoch 2008 – 2010 (povinne zmluvného poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – PZPM) 

a poukázanie na značné rozdiely v poistnom v prípade jednotlivých poisťovní, ako 

aj rozdiely pred koncom roka a počas bežného roka. Z daného zistenia môžeme 

konštatovať dve skutočnosti. Po prvé, podnikateľské subjekty by sa pri obstarávaní 

poistných produktov mali rozhodovať podľa možností z čo najväčšieho počtu 

ponúk komerčných poisťovní, pretože značné cenové rozdiely sa potvrdili nie len 

v prípade PZPM, ale aj v iných poistných produktoch. Po druhé, je potrebné 

poukázať na značné rozdiely v PZPM pred koncom roka 2009 a začiatkom roka 

2010. Poisťovne k tomuto kroku vedie snaha o poistenie čo najväčšieho počtu 

osobných automobilov. Bez ďalšieho skúmania však nevieme posúdiť, akú úroveň 

zisku poisťovne po takomto znížení cien dosahujú. V prípade, že poisťovne aj po 

znížení ceny dosahujú dostatočný zisk, mali by poistní matematici zvážiť 

rekalkuláciu poistného s cieľom zreálniť cenu poistnej ochrany.      

• Poznatky získané v procese spracovania dizertačnej práce môžu byť 

transformované do pedagogického procesu predovšetkým na predmetoch Poistenie 

podnikateľských subjektov, Základy poisťovníctva, ale aj na predmete Financie 

a mena, ktorého obsahovou náplňou je okrem iného aj úvod do poisťovníctva 

a riadenia rizika, ktoré študenti v nami realizovanej ankete označili ako mimoriadne 

užitočné pre prax.   
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ZÁVER 

 

  Neistota a z nej vyplývajúce riziko sa stáva v súčasnosti, v ktorej dochádza ku 

všeobecnej strate istôt, významnou súčasťou rozhodovacích procesov všetkých subjektov 

pôsobiacich na trhu, podnikateľských nevynímajúc. Riziká ohrozujúce podnikateľské 

subjekty sa menia spolu s vonkajšími podmienkami, pričom pre súčasné obdobie je 

charakteristické zvyšovanie počtu rizík, ich komplexnosti a vzájomného pôsobenia. 

K príčinám takéhoto vývoja môžeme zaradiť štrukturálne ekonomické zmeny, 

globalizáciu, súčasnú fázu hospodárskeho cyklu, oslabovanie bariér vstupu na trh, ktoré 

majú za následok výrazný nárast konkurencie, intenzívny rozvoj informačných technológií, 

nárast nebezpečia svetového terorizmu a pod. Preto je dôležité, aby firmy zaujali k rizikám, 

ktoré im hrozia, strategický prístup a dbali na to, aby sa ich plány vyvíjali v súlade s 

aktuálnym vývojom prostredia, v ktorom podnikajú. Podnikatelia by mali v súvislosti s 

vplyvmi súčasnej hospodárskej situácie hodnotiť riziká nie ako oddelené, samostatné 

vplyvy, ale ako vzájomne prepojený celok. 

Riziko súvisiace s podnikateľskou činnosťou môže subjekt rozhodovania 

(podnikateľ, manažér) uplatnením vhodných postupov a opatrení riadiť. Jedným 

z dôležitých nástrojov riadenia rizika je poistenie, ktoré je založené na princípe zoskupenia 

veľkého počtu individuálnych rizík, čo umožňuje zvýšiť schopnosť predikcie realizácie 

rizikových situácií a s nimi spojených strát. V dizertačnej práci sme sa bližšie venovali 

poisteniu ako jednému z nástrojov riadenia rizika v podniku. Cieľom dizertačnej práce 

bolo na základe vlastného výskumu popísať faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt po 

poistnej ochrane, charakterizovať súčasný stav v ponuke poistných produktov kryjúcich 

riziká podnikateľských subjektov na Slovensku, ako aj zhodnotiť súčasný stav v dopyte po 

poistnej ochrane podnikateľských subjektov nábytkárskej výroby v SR a poskytnúť návrh 

primeranej poistnej ochrany podnikateľských subjektov v závislosti od ich veľkosti. 

Predpokladom naplnenia hlavného cieľa práce bolo splnenie piatich čiastkových cieľov. 

  Prvým čiastkovým cieľom práce bolo teoretické vymedzenie pojmov predmetnej 

oblasti. Využitím dostupnej literatúry domácich a zahraničných autorov sme 

charakterizovali predovšetkým pojmy riziko, manažment rizika a poistenie. Výber týchto 

pojmov nebol  náhodný, naším zámerom bolo poukázať na spojitosť rizika a poistenia 

a začleniť poistenie do systému podnikového riadenia. V rámci druhého čiastkového cieľa 
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sme, vychádzajúc zo všeobecnej ekonomickej teórie, ako aj poistnej teórie, 

charakterizovali faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt po poistnej ochrane. 

  Ďalšími cieľmi dizertačnej práce bolo identifikovanie možností poistenia 

podnikateľských subjektov na území SR a vo vybraných krajinách EÚ – Rakúsko a Veľká 

Británia. Môžeme konštatovať, že podniky vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť na 

území SR majú k dispozícií dostatočnú ponuku poistných produktov. Po porovnaní 

portfólií poistných produktov pre podnikateľské subjekty na slovenskom, rakúskom 

a britskom poistnom trhu môžeme konštatovať, že základný rozdiel medzi týmito troma 

trhmi nie je v kvantitatívnej stránke, ale predovšetkým v stránke kvalitatívnej. V počte 

druhov poistných produktov sú dané trhy porovnateľné. Líšia sa predovšetkým vo forme 

poskytovania poistnej ochrany, vo variantnosti poistných produktov, rozsahu krytých rizík 

v daných poistných produktoch a dodatočnými službami. Pri charakterizovaní ponuky 

poistných produktov pre podnikateľské subjekty v spomínaných troch krajinách sme 

uviedli aj vývoj poistného trhu danej krajiny v rokoch 2002 – 2008 prostredníctvom 

ukazovateľov predpísané poistné a poistenosť. 

  Posledným čiastkovým cieľom dizertačnej práce bolo zhodnotiť súčasný stav vo 

využívaní poistenia ako nástroja manažmentu rizika podnikmi vybraného odvetvia 

národného hospodárstva SR – v našom prípade výroby nábytku. Po zrealizovaní 

dotazníkového prieskumu môžeme konštatovať nasledovné. Osoby kompetentné 

v súvislosti s rozhodovaním o riziku vnímajú ako potenciálne najohrozujúcejšie obchodné 

riziko (výkyvy predaja výrobkov), finančné riziko (platobná neschopnosť, zadlženie 

podniku, zmeny menového kurzu, a pod.) a riziko poškodenia majetku vplyvom živelnej 

udalosti, pričom ako nástroj riadenia rizika sú najčastejšie využívané poistenie, vlastné 

preventívne opatrenia a diverzifikácia. Medzi najvyužívanejšie poistné produkty patria 

havarijné poistenie motorových vozidiel, živelné poistenie majetku, poistenie všeobecnej 

zodpovednosti a poistenie technických rizík. Za negatívnu považujeme najmä tú 

skutočnosť, že práve v prípade najmenších podnikov výskumnej vzorky absentovalo 

živelné poistenie majetku, ktorého obstaranie je podľa nášho názoru vzhľadom na 

charakter spracovávaného materiálu nevyhnutné. Väčšina opýtaných podnikov obstaráva 

poistenie z vlastnej iniciatívy, a to predovšetkým z dôvodu ochrany aktív podniku 

a zabezpečenia pokračovania v činnosti v prípade škôd vzniknutých vplyvom 

nepredvídaných udalostí, pričom k najvýznamnejším faktorom výberu komerčnej 

poisťovne patria poistné a osobné skúsenosti s poisťovňou. Respondenti najčastejšie 

získavajú informácie o poistných produktoch od sprostredkovateľov poistenia, priamo 
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z poisťovní a od známych, pričom svoju informovanosť o možnostiach poistenia 

a charaktere jednotlivých poistných produktov nepovažujú za dostatočnú. O rozšírení 

poistnej ochrany v blízkej budúcnosti uvažuje vyše 29 % podnikov. Naopak 50 % 

respondentov v minulom období zrušilo, resp. plánuje zrušiť konkrétnu poistnú zmluvu, 

pričom ako hlavný dôvod bolo uvádzané zníženie nákladov ako opatrenie proti dôsledkom 

hospodárskej krízy.        

  Na základe splnenia vyššie uvedených čiastkových cieľov práce môžeme 

konštatovať aj naplnenie primárneho cieľa dizertačnej práce. Na záver môžeme opäť 

poznamenať, že pre podnikateľské subjekty je poistenie významné, až ekonomický nutné. 

Podceňovanie poistenia by mohlo spôsobiť rozsiahle škody, ktoré by mohli zapríčiniť 

výrazné obmedzenie podnikateľskej činnosti, v krajnom prípade až zánik podniku. 

Naopak, využitie vhodných poistných produktov, ktorých výber predchádza proces 

identifikácie a hodnotenia rizika, pomôže optimalizovať náklady na škody vzniknuté 

vplyvom realizácie rizika a tak vplývať i na udržateľný rozvoj podniku.  

 

Dizertačná práce je čiastkovým výstupom z projektu VEGA č. 1/0641/10 „Zhodnotenie 

dopadu hospodárskej krízy na výkonnosť priemyselných podnikov na Slovensku.“ 

 

  



153 
 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

 
[1] ALLEN, D.: Risk managemet in Business. Cambridge : Cambridge Univerity Press, 

1995. 

[2] AVEN, T.: Risk Analysis – Assesing Uncertainties Beyond Expected Values and 

Probabilities. West Sussex, England : John Wiley & Sons Ltd, 2008, ISBN 978-0-

470-51736-9. 

[3] Analýza slovenského finančného sektora za rok 2008. NBS, Bratislava 2009.  ISBN 

978-80-8043-135-8. [online] [cit. 25. 2. 2009]. Dostupné na internete: 

 <http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad%5CORM%5CAnalyzy%5Canalyza

_2008_4.pdf> 

[4] ATKINS, D., BATES, I.: INSURANCE. London : Global Professional Publishing, 

2008. ISBN 978-1-906403-23-2. 

[5] BARANOFF, E.: Risk Management and Insurance. Hoboken : John Wiley & Sons, 

Inc., 2004. ISBN 0-471-27087-3. 

[6] BARRESE, J., SCORDIS, N.: Corporate risk management. In Review of Business, 

Fall 2003. [online] [citované 22. 6. 2009] Dostupné na internete:                                         

< http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6451/is_3_24/>.  

[7] BEER, G., HALUZA, I.: Slovensko už nebude nábytkárska veľmoc. In ETrend, 

08.12.2005. [online] [citované 29. 5. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2005/cislo-48/nabytkarstvoslovensko-uz-

nebude-nabytkarska-velmoc.html>. 

[8] Betriebliche AltersVorsorge. Möglichkeiten – Chancen – Vorteile. [online][cit. 13. 

4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.donauversicherung.at/fileadmin/donau/L91_BAV_Folder.pdf>. 

[9] BLANCHARD, F., H.: Introduction to Risk Management and Insurance. 

Washington D.C. : Beard Books,  2001. ISBN 1-58798-100-9. 

[10] BOSÁKOVÁ, Z.: Poistenia kryjúce podnikateľské riziká. In KAFKOVÁ, E.: 

Poisťovníctvo. Vybrané kapitoly. Bratislava. EKONÓM, 2004. ISBN 80-225-1948-

0. 

[11] CIPRA, T.: Pojistná matematika. Praha : EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-11-6. 

[12] Commercial liability: a challenge for businesses and their insurers. SIGMA 5/2009.  

Zurich: Swiss Reinsurance Company Ltd. October 2009. 



154 
 

[13] CROUHY, M., GALAI, D., MARK, R.: Risk management. New York : McGraw-

Hill, 2001. ISBN 0-07-135731-9. 

[14] CULP, CH., L.: The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics. 

John Wiley & Sons, Inc, 2001. ISBN 0-471-40554-X.  

[15] ČAPKOVÁ, D.: Jak pojistit firmu. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-

337-4. 

[16] ČEJKOVÁ, V., MARTINOVIČOVÁ, D.: POISŤOVNÍCTVO – Úvod do teórie. 

Bratislava : MERKURY,  2007. ISBN 978-80-89143-60-3. 

[17] ČEJKOVÁ, V.: Pojistný trh. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-

správni fakulta, 2000. ISBN 80-210-2495-X. 

[18] ČUNDERLÍK, D., RYBÁROVÁ, D.: Podnikateľské riziko. Bratislava : EKONÓM, 

2002, ISBN 80-225-1600-7. 

[19] DAŇHEL, J., a kol.: Pojistná teórie. Praha : Professional publishing, 2006.                        

ISBN 80-86946-00-2. 

[20] DAVIDSON, W., N.,  CROSS, M., L., THORNTON, J., H.: Corporate demand for 

insurance: Some empirical and theoretical results. In Journal of Financial Services 

Research. Springer Netherlands. Vol. 6, No. 1, 1992. ISSN 1573-0735. 

[21] DER VERSICHERUNGSLEITFADEN – DAS SCHLAUE BUCH ZU DEN 

WICHTIGSTEN VERSICHERUNGEN. Wien : Verband der 

Versicherungsunternehmen Österreichs, 2010.[online] [cit. 12. 2. 2010] Dostupné 

na internete: <http://www.vvo.at/publikationen/index.php>. 

[22] DUCHÁČKOVÁ, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha : EKOPRESS, 

2005. ISBN 80-86119-92-0. 

[23] DUCHÁČKOVÁ, E.: Technické rezervy poisťovní. In DUCHÁČKOVÁ, E., 

LEJKOVÁ, Z., KAFKOVÁ, E., MAJTÁNOVÁ, A., MEHEŠ, M., SZKARLAT, 

A., VOLOŠINOVÁ, D.: VÝVOJ POISTNÉHO TRHU KRAJÍN VYŠEHRADSKEJ 

ŠTVORKY V OBDOBÍ 1995 – 2007. Bratislava : EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-

225-2677-7. 

[24] ELTNER, CH., EBEERT, D.: SICHER ERFOLGREICH – Eine Information über 

Versicherungen für Unternehmer. Wien : Verband der Versicherungsunternehmen 

Österreichs, 2008. [online] [citované 25. 11. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.vvo.at/publikationen/index.php>. 

[25] European Insurance in figures. CEA Statistics N°37. October 2009. [online][cit. 5. 

3. 2010] Dostupné na internete: 



155 
 

<http://www.cea.eu/uploads/DocumentsLibrary/documents/1256829177_eif-

final.pdf>. 

[26] FECENKO, J.: Neživotné poistenie. Bratislava : EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-

2191-4. 

[27] FOTR, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. 1. vyd. Praha : 

MANAGEMENT PRESS, 1992. ISBN 80-85603-06-3.  

[28] FRANK, R., H., BERNAKE, B., S.: Ekonomie. Praha : GRADA Publishing, 2003. 

ISBN 80-247-0471-4.  

[29] GALLATI, R.: Risk Managemet and Capital Adequancy. New York : McGraw-

Hill, 2003. ISBN 0-07-142558-6. 

[30] GALORATH, D., D., EVANS, M., W.: Software Sizing, Estimation and Risk 

Management. Auerbach Publications – Taylor & Francis Group, LLC, 2006. ISBN 

978-0-493-3593-8. 

[31] Haluza, I.: Nábytkári nie sú zďaleka za vodou. In ETrend, 02. 10. 2009. 

[online][cit. 29. 5. 2010] Dostupné na internete: <http://www.etrend.sk/trend-

archiv/rok-/cislo-/nabytkari-nie-su-zdaleka-za-vodou.html>. 

[32] HODÁLOVÁ, I.: Ak zamestnanec spôsobí škodu, musí ju nahradiť. In HNonline. 

19. 12. 2007 [online] [citované 23. 2. 2010] Dostupné na internete: 

<http://hn.hnonline.sk/c1-22642810-> 

[33] HOLYOAKE, J., WEIPERS, B.: Insurance. Canterbury : CIB PUBLISHING, 

1999. ISBN 0-85297-555-4. 

[34] CHOVAN, P.: Komerčné poisťovníctvo. Bratislava : EKONÓM, 1998. ISBN 80-

225-0847-0. 

[35] CHOVAN, P.: Poistná ekonomika I. Ekonomika poisťovacieho podniku. Brno : MU 

1997. ISBN 80-210-1447-4. 

[36] CHOVAN P.: Teória a prax poistenia, vyd. Bratislava : Súvaha, 2000, s. 23-24, 

ISBN 80-88727-36-7. 

[37] Insurance information for businesses. [online] [cit. 14. 4. 2010] Dostupné na 

internete: 

<http://www.abi.org.uk/Information/Business/InsuranceAdvice_for_Businesses.aspx> 

[38] Insurance Advice for Businesses. London : Association of British Insurers. 

[online][citované 11. 8. 2009]   Dostupné na internete: 

<http://www.abi.org.uk/Information/Business/15310.pdf> 



156 
 

[39] Insurance for Small Businesses: a guide to protecting your business. London : 

Association of British Insurers. [online] [citované 11. 8. 2009] Dostupné na 

internete:  

<http://www.abi.org.uk/Information/Business/40507.pdf>. 

[40] Insure your business and assets – general insurance. [online] [citované 16. 4. 2010] 

Dostupné na internete: 

<http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?r.s=sc&r.l1=1073858790&r.lc=en&r.

l3=1074300543&r.l2=1074429401&type=RESOURCES&itemId=1074300582>. 

[41] Insure your business – people, life and health. [online][citované 18. 4. 2010] 

Dostupné na internete: 

<http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?r.s=sc&r.l1=1073858799&r.lc=en&r.

l3=1074301420&r.l2=1074298750&type=RESOURCES&itemId=1074301526>. 

[42] Jahresbericht der Versicherungsverband Österreich 2008. [online][citované 6. 3. 

2010] Dostupné na internete: <http://www.vvo.at/jahresbericht/index.php> 

[43] JANATA, J.: Pojištení a management majetkových podnikatelských rizik. Praha : 

Professional Publishing. 2004. ISBN 80-86419-64-9.  

[44] JORION, P.: Financial Risk Manager Handbook. Second Edition. Hoboken, New 

Jersey : John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-43003-X. 

[45] KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo. Vybrané kapitoly. Bratislava : EKONÓM, 2004. 

ISBN 80-225-1948-0. 

[46] KAFKOVÁ, E.: Vlastnosti poistiteľných rizík. In MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, 

J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo. Teória a prax. Praha : 

Ekopress, 2006. ISBN 80-869229-19-1. 

[47] KAFKOVÁ, E.: Technické rezervy. In MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., 

DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E.: Poisťovníctvo. Teória a prax. Praha : 

Ekopress, 2006. ISBN 80-869229-19-1. 

[48] KAFKOVÁ, E., MEHEŠ, M.: Zhodnotenie vývoja koncentrácie poistného trhu na 

Slovensku v rokoch 2004 – 2008. In VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE 

III. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Senec, 2009. 

Dostupné na CD. ISBN 978-80-225-2754-5. 

[49] KACHAŇÁKOVÁ, A.: Riadenie ľudských zdrojov: ľudský faktor a úspešnosť 

podniku. Bratislava : Sprint vfra., 2003. ISBN 80-89085-22-9. 

[50] KNIGHT, F.,  H.: Risk, Uncertainty and Profit. Boston : Houghton Mifflin 

Company, The Riveside Press, 1921. 



157 
 

[51] KOŠČO, T.: Riziko a poisťovníctvo. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre, 2005. ISBN 80-8069-539-3. 

[52] KOŠČOVÁ, A.: Poistenie podnikateľských subjektov v drevovýrobe: diplomová 

práca. Košice : Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 

so sídlom v Košiciach, 2010. 

[53] KRÁTKA, Z.: Poistenie zodpovednosti. 2. časť. EU BA, NHF. [online] [citované 

29. 1. 2010]. Dostupné na  internete: 

<http://maag.euba.sk/documents/Poisteniezodpovednosti2.pdf>. 

[54] KUĽKOVÁ, E.: Poistenie podnikateľských subjektov. Prednáška v rámci projektu 

Nadácie Tatra banky – Inovácia výučby predmetu Financie a mena prostredníctvom 

e-Learningu. PHF Košice. 22. 4. 2010. 

[55] KWON, W., J., SKIPPER, H., D.: Risk Management and Insurance: Perspectives 

in a Global Economy. Malden : BLACKWELL PUBLISHING, Massachusetts, 

USA, 2007. ISBN 978-1-4051-2541-3. 

[56] KWON, W. J.: The Role of Insurance in Corporate Risk Finance. In Review of 

Business. St. John’s University. The Peter J. Tobin College of Business, New York. 

Vol. 24, Issue 3, 2003. ISSN 0034-6454. 

[57] Liability insurance. [online] [citované 18. 4. 2010] Dostupné na internete: 

<http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/layer?r.s=tl&r.l1=1073858799&r.lc

=en&r.l2=1074298750&topicId=1074299774>. 

[58] LISÝ, J., a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007. 

ISBN 978-80-8078-164-4. 

[59] MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E.: 

Poisťovníctvo. Teória a prax. Praha : EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-19-1. 

[60] MAJTÁNOVÁ, A., a kol.: POISŤOVNÍCTVO. Bratislava : Iura Edition, 2009. 

ISBN 978-80-8078-260-3. 

[61] MAJTANOVÁ, A., LITTVOVÁ, Z., POLAVKOVÁ, K.: Postavenie životného 

poistenia Slovenskej republiky na poistnom trhu Európskej únie. In EKONOMIE 

A MANAGEMENT. Liberec : Technická univerzita v Liberci, roč. VIII, č. 2, 2005. 

s. 28 – 39. ISSN 1212-3609. 

[62] MAJTÁNOVÁ, A., VACHALKOVÁ, I.: Solventnosť – nové trendy v riadení 

poisťovní. Bratislava : Iura Edition, 2009. ISBN 978-80-8078-261-0. 

[63] MAJTÁN, Š., a kol: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra., 2007. ISBN 

978-80-89085-79-8. 



158 
 

[64] MARTINOVIČOVÁ, D.: Pojištění podnikatelských subjektů. Brno : KEY 

PUBLISHING, 2007. ISBN 978-80-87071-08-3. 

[65] MAYERS, D., SMITH, C., W.: On the Corporate Demand for Insurance. In 

Journal of Business. The  University of Chicago, 1982. Vol. 55, No. 2. ISSN 0021-

9398. 

[66] MERNA, T., AL–THANI, F. F.: Risk management – Řízení rizika ve firmě. Brno : 

Computer Press. 2007. ISBN 978-80-251-1547-3.  

[67] MERRET, A. J., SYKES, A.: The finance and analysis of capital projects. 2nd 

edition. London : Longman, 1983. ISBN 0470596147. 

[68] MERNA, A., SMITH, N. J.: Projects Procured by Privately Financed Concession 

Contracts. In Asia Law and Practice  Vol. 1 and 2, 1996, ISBN 962 7708 73 9. 

[69] MESÁROŠOVÁ, M., MESÁROŠ, F.: Marketingový výskum. Bratislava : 

EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1606-6. 

[70] MÚDRA, H.: Poistenie pohľadávok – Podpora kreditmanažmentu. In Vývojové 

trendy v poisťovníctve II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Senec. 2008. Dostupné na CD. ISBN 978-80-225-2556-5. 

[71] MURAY-WEBSTER, R., HILLSON, D.: Managing Group Risk Attitude. 

Hampshire : Gower Publishing Limited, 2008. ISBN-13: 978-05-6608-787-5.  

[72] NOBUYOSHI, Y.: An Empirical Investigation of the Japanese Corporate Demand 

for Insurance. In The Journal of Risk and Insurance. The American Risk and 

Insurance Association, 1999. Vol. 66, No. 2. ISSN 0022-4367. 

[73] OLSON, C.: Risk Management in Emerging Markets. London : Pearson Education 

Limited, 2002. ISBN 0-273-65618-X. 

[74] Opatrenie NBS č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej 

úrokovej miery. 

[75] PACAKOVÁ, V., a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava : Iura 

Edition, 2009. ISBN 978-80-8078-284-9. 

[76] PALACKOVÁ, D.: Tendencie vývoja neživotného poistenia v Slovenskej 

republike ako súčasti európskeho poistného trhu : dizertačná práca. Bratislava : 

Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta, 2009. 

[77] PIDANY, J., KAFKOVÁ, E., KYSEĽOVÁ, V.: Poisťovníctvo – životné, neživotné 

a atribútmi na výrobné procesy. Košice : Royal Unicorn, s.r.o. 1999. ISBN 80-

968128-1-5. 



159 
 

[78] POLÁČIKOVÁ, M.: Poistenie zdravia dokáže zmierniť finančné problémy. In 

HNonline. [online][cit. 1. 2. 2010] Dostupné na internete: <http://m.hnonline.sk/c3-

34106160-kw0000_d-poistenie-zdravia-dokaze-zmiernit-financne-problemy>. 

[79] Poistenie podnikateľov – technické riziká. [online] [citované 4. 3. 2010] Dostupné 

na internete: 

<http://www.allianzsp.sk/tmp/image_cache/link/0000225058/letak_TECHNICKE

%20RIZIKA_01.2009.pdf>. 

[80] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty QBE poisťovne, a. s. 

[online] [citované 11. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.qbeeurope.com/slovakia/produkty/Commercial/index.htm>. 

[81]  Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Allianz – Slovenskej 

poisťovne, a. s. [online] [citované 11. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

 <http://www.allianzsp.sk/kpp>. 

[82]  Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Komunálnej poisťovne, 

a. s. [online] [citované 12. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.kpas.sk/ActiveWeb/Page/sk/np/nezivotne_poistenie.htm>. 

[83]  Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Kooperativy poisťovne, 

a. s. [online] [citované 12. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.koop.sk/ActiveWeb/Page/sk/pmazp/poistenie_majetku_a_zodpovedno

sti_podnikatelov.htm>. 

[84]  Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Groupamy poisťovne, a. 

s. [online] [citované 14. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

<http://www.groupama.sk/>. 

[85] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty HDI – Gerling 

poisťovne, a. s. [online] [citované 14. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.hdi-gerling.sk/Produkty-priemysel.html>. 

[86] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Cardif poisťovne, a. s. 

[online] [citované 14. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

  <http://www.cardif.sk/sk/druhy-poisteni>. 

[87]  Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty UNIQI poisťovne,   a. s. 

[online] [citované 15. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.uniqa.sk/uniqa_sk/cms/business/index.jsp>. 

[88] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty UNION poisťovne,   a. s. 

[online] [citované 15. 8. 2009 ]. Dostupné na internete: <http://www.union.sk/>. 



160 
 

[89] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Victorie Volksbanken, 

poisťovne, a. s. [online] [citované 15. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

<http://www.victoria-volksbanken.sk/index.php?id=243>. 

[90] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty WÜSTENROT 

poisťovne, a. s. [online] [citované 15. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.wuestenrot.sk/?idpg=19>. 

[91] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty CSOB poisťovne, a. s. 

[online] [citované 16. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

 <http://www.csobpoistovna.sk/firmy.aspx>. 

[92] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty D.A.S poisťovne právnej 

ochrany, a. s. [online] [cit. 13. 3. 2009 ]. Dostupné na internete:  

<http://www.das.sk/index.php?id=134>. 

[93] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Generali Slovensko 

poisťovne, a. s. [online] [cit. 16. 8. 2009 ]. Dostupné na internete:  

<http://www.generali.sk/sk/obcania/chranime-majetok/vasa-firma/vasa-

firma.html>. 

[94] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Generali 

Versicherung AG. [online] [cit. 18. 11. 2009], Dostupné na internete: 

<http://www.generali.at/__41256A0F004D583A.nsf/ie/B7CE2CD55FB40F06C125

6A9A0051D665?OpenDocument> 

[95] Portfólio poistných produktov poisťovne pre podnikateľské subjekty VIENNA 

INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG. [online] [cit. 18. 11. 

2009] Dostupné na internete: <https://secure.staedtische.co.at/business/bc/>. 

[96] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty  poisťovne UNIQA 

Sachversicherung AG. [online] [cit. 18. 11. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.uniqa.at/uniqa_at/cms/business/index.jsp>. 

[97] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Allianz 

Elementar Versicherung-Aktiengeselschaft. [online] [cit. 19. 11. 2009]. Dostupné 

na internete: <http://www.allianz.at/firmenkunden/produkte/>. 

[98] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne DONAU 

Versicherung AG Vienna Insurance Group. [online] [cit. 19. 11. 2009]. Dostupné 

na internete:< http://www.donauversicherung.at/produktedon/risikocheck0/>. 



161 
 

[99] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Zürich 

Versicherungs-Aktiengeselschaft. [online] [cit. 20. 11. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.zurich.at/firmenkunden>. 

[100] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne 

OBERÖSTERREICHISCHE Versicherung Aktiengeselschaft [online] [cit. 20. 11. 

2009] Dostupné na internete: <http://www.keinesorgen.at/firmenkunden/>. 

[101] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne 

Niederösterreichische Versicherung AG. [online] [cit. 21. 11. 2009] Dostupné na 

internete:< http://www.noev.at/NoevNet/Firmenkunden/default.htm>.  

[102] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne HDI 

Versicherung AG. [online] [cit. 22. 11. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.hdi.at/intvers.html>.  

[103] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne D.A.S. 

Österreichische Allgemeine Rechtschutz-Versicherungs-Aktiengeselschaft. [online]     

[cit. 23. 11. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.das.at/Firmenprodukt.DAS?ActiveID=1081>.   

[104] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne ARAG 

Österreich –  Allgemeine Rechtschutz-Versicherungs-Aktiengeselschaft. . [online] 

[cit. 24. 11. 2009] Dostupné na internete: <http://www.arag.at/?kat_id=45>.  

[105] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Prisma – Die 

Kreditversicherung AG. [online] [cit. 12. 12. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.prisma-kredit.com/de/produkte/seiten/default.aspx>.   

[106] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Coface 

Austria Kreditversicherung AG. [online] [cit. 12. 12. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.coface.at/CofacePortal/AT/de_DE/pages/home/wwd>.  

[107] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty poisťovne Atradius 

Credit Insurance N.V. [online] [cit. 12. 12. 2009] Dostupné na internete: 

<http://www.atradius.at/produkte/forderungsmanagement/ps-category-page.html>. 

[108] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty Aviva Insurance UK 

Limited [online] [citované 11. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

<http://www.aviva.co.uk/business-insurance/>. 

[109] Portfólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty AXA General Insurance 

UK Limited [online] [citované 11. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

< http://www.axa-insurance.co.uk/businessinsurance/index.html>. 



162 
 

[110] Portólio poistných produktov pre podnikateľské subjekty AIG UK Limited [online] 

[citované 11. 8. 2009]. Dostupné na internete:  

<http://www.aiguk.co.uk/BusinessLanding_354_58167.html>. 

[111] RIMARČÍK, M.: Štatistika pre prax. Vydané nákladom vlastným, 2007. ISBN 978-

80-969813-1-1. 

[112] PUNCH, K., F.: Úspěšný návrh výskumu. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-

468-7. 

[113] REJDA, G. E.: Principles of Risk Management and Insurance. Addison Wesley. 

International Edition. Ninth Edition, 2005. 345678910-CRW-08070605. 

[114] REGAN, L., HUR, Y.: On the Corporate Demand for Insurance : The Case of 

Korean Nonfinancial Firms. In The Journal of Risk and Insurance. The 

American Risk and Insurance Association. 2007, Vol. 74, No. 4. ISSN 0022-

4367. 

[115] Ročné správy Slovenskej asociácie poisťovní za roky 2002 – 2008. [online][cit. 25. 

2. 2010] Dostupné na inetrnete: <http://www.slaspo.sk/12448>. 

[116] Risk management standard. The Institute of Risk Management, The Association of 

            Insurance and Risk Managers  and The National Forum for Risk Management in 

the Public Sector. England, London 2002. 

[117] Slovenská asociácia rizikového manažmentu. Čo je rizikový manažment? [online] 

[cit. 20. 8. 2009]. Dostupné na internete: 

 <http://www.i-sarm.sk/texty.php?text_id=40>. 

[118] Smernica Rady č. 73/239/EHS z 24. 7. 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a výkon priameho 

poistenia s výnimkou životného poistenia. 

[119] Smernica Rady č. 79/267/EHS z 5. 3. 1979 o koordinácii zákonov, iných predpisov 

a administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania 

v oblasti životného poistenia. 

[120] SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: EKONÓMIA. Bratislava : ELITA, 

2000. ISBN 80-8044-059-X. 

[121] SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, a. s., 2006. ISBN 80-

247-1667-4. 

[122] SULKOWSKA, W., a kol.: Ubezpieczenia. Krakow : Wydawnictvo Akadenii 

Ekonomicznej w Krakowie, 2007. ISBN 978-83-7252-334-1. 



163 
 

[123] ŠIMÁK, L.: Manažment rizika. Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta špeciálneho 

inžinierstva. 2006. [online] [citované 10. 2. 2009] Dostupné na internete: 

<http://fsi.uniza.sk/kkm/publikacie/mn_rizik.pdf>. 

[124] Štatistická databáza SLOVSTAT Online. [online][cit. 28. 8. 2009] Dostupné na 

internete: <http://portal.statistics.sk:7777/pls/elisw/metainfo.explorer> 

[125] STIGLITZ, J.: Asymetrie informací a moci. In Ekonom, Praha. č. 50/2001. 

[126] TICHÝ, M.: Ovládání rizika –  Analýza a management. Praha : C. H. Beck, 2006. 

ISBN 80-7179-415-5. 

[127] The Role of the Association of British Insurers. [online] [citované 12. 8. 2009] 

Dostupné na internete: <http://www.abi.org.uk/About_The_ABI/role.aspx> 

[128] THEIL, M.: Risk Management as a Process. An International Perspective. In 

Review of Business, Fall 2003. [online][cit. 22. 6. 2009] Dostupné na internete:  

< http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6451/is_3_24/>  

[129] THEIL, M.: The Coming of Insurance in Future EU Member Countries in Eastern 

Europe. In Pojistné  rozpravy. Praha : ČAP. 2001. s.119 – 132. ISBN 0862-6162 

[130] VARCHOLOVÁ, T., DUBOVICKÁ, L.: Nový manažment rizika. Bratislava : Iura 

Edition, 2008. ISBN 978-80-8078-191-0. 

[131] VARCHOLOVÁ, T., KORZENIOWSKI, L.: Podnikateľské riziko. Bratislava : 

EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1609-0. 

[132] VAUGHAN, E., J., VAUGHAN, T. M.: Essentials of Risk management and 

Insurance. Second Edition. New York : John Wiley & Sons 2000. ISBN 

047133183X. 

[133] VAUGHAN, E., J.: Risk Management. New York : John Wiley & Sons, 1997. 

ISBN 0-471-10759-X. 

[134] VAVŘINKOVÁ, J., ZÁBORSKÝ, J.: Poistenie úveru: kedy pomôže. In ETrend. 

16. 2. 2007. [online] [citované 7.  4. 2010] Dostupné na internete: 

< http://financie.etrend.sk/poistenie/poistenie-uveru-kedy-pomoze.html> 

[135] Vývoj drevospracujúceho priemyslu SR v roku 2005. Ministerstvo hospodárstva 

SR. Sekcia stratégie. Jún 2006. [online][citované 27. 8. 2009]. Dostupné na 

internete: <http://www.economy.gov.sk/drevarsky-a-papierensky-priemysel-

6046/127731s>. 

[136] WATT, R.: What Can the Economics of Intellectual Property Learn from the 

Economics of Insurance? In Review of Law & Economics. Vol. 3, Issue 3., 2007. 

ISSN 1555-5879. 



164 
 

[137] World insurance in 2008: life premiums fall in the industrialised countries – strong 

growth in the emerging economies. Sigma No 3/2009. Zurich : Swiss Reinsurance 

Company Ltd. Economic Research & Consulting. 20. Máj 2009. 

[138] ZALAI, K., a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava : Sprint vfra, 

2004. ISBN 80-88848-89-1. 

[139] Zákon NR SR č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. 

[140] Zákon NR SR č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

[141] Zákon NR SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 

poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

[142] Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

[143] Zákon NR SR č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 

výrobkom doplnený v znení neskorších predpisov. 

[144] Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

[145] Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

[146] Zákon FZ ČSFR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

[147] Zákon NR SR č. 688/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

ZOZNAM TABULIEK 

 
Tabuľka č. 1 Riziká podnikateľských subjektov 21 
Tabuľka č. 2 Stratégie manažmentu rizika 31 
Tabuľka č. 3 Princípy stratégie trvalo udržateľného rozvoja 38 
Tabuľka č. 4 Odvetvia životného poistenia 43 
Tabuľka č. 5 Odvetvia neživotného poistenia 43 
Tabuľka č. 6 Škodovosť a nákladovosť v neživotnom poistení za rok 2009 58 
Tabuľka č. 7 Ceny PZPM pre konkrétny automobil 59 
Tabuľka č. 8 Vývoj koncentrácie slovenského poistného trhu 60 
Tabuľka č. 9 Predpísané poistné a poistenosť v SR 73 
Tabuľka č. 10 Poisťovne poskytujúce poistné produkty pre podnikateľské v SR  75 
Tabuľka č. 11 Vývoj predpísaného poistného a poistenosti na rakúskom poistnom trhu 90 
Tabuľka č. 12 Vývoj predpísaného poistného a poistenosti na britskom poistnom trhu 103 
Tabuľka č. 13 Skupiny rizík v poistení majetku na britskom poistnom trhu 105 
Tabuľka č. 14 Odvetvia drevárskeho priemyslu SR 112 
Tabuľka č. 15 Tržby v priemyselnej a drevárskej výrobe  113 
Tabuľka č. 16 Priemerný počet zamestnancov  114 
Tabuľka č. 17 Produktivita práce z tržieb za vlastné výkony 114 
Tabuľka č. 18 T-test 1 117 
Tabuľka č. 19 Zhoda rozptylov 1 118 
Tabuľka č. 20 Vnímanie závažnosti rizík podnikmi výskumnej vzorky  119 
Tabuľka č. 21 Počet podnikov plánujúcich rozšírenie poistnej ochrany 122 
Tabuľka č. 22 Pearsonov korelačný koeficient 1 123 
Tabuľka č. 23 Poradie využívania informačných zdrojov o poistných produktoch 124 
Tabuľka č. 24 Hodnotenie kritérií výberu komerčnej poisťovne 127 
Tabuľka č. 25 Údaje z účtovných závierok vybraných podnikov za rok 2008 128 
Tabuľka č. 26 Pearsonov korelačný koeficient 2 130 
Tabuľka č. 27 T-test 2 133 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

 
Obrázok č. 1 Typické parametre rizika 16 
Obrázok č. 2 Riziková „slučka“ 27 
Obrázok č. 3 Kroky v procese manažmentu rizika 28 
Obrázok č. 4 Hlavné hľadiská definovania pojmu poistenie 37 
Obrázok č. 5 Klasifikácia poistení 39 
Obrázok č. 6 Všeobecné faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku 55 
Obrázok č. 7 Slovenský poistný trh 56 
Obrázok č. 8 Faktory ovplyvňujúce ponuku poistnej ochrany 57 
Obrázok č. 9 Vzťahy medzi klientom, poisťovňou a zaisťovňou 62 
Obrázok č. 10 Faktory ovplyvňujúce dopyt po poistnej ochrane  66 
Obrázok č. 11 Ponúkané druhy poistenia prerušenia prevádzky v SR 79 
Obrázok č. 12 Podstata poistenia zodpovednosti za škodu 80 
Obrázok č. 13 Produkty podnikovej osobnej starostlivosti na území SR 87 
Obrázok č. 14 Ponúkané poistenia pre podnikateľské subjekty na rakús. poist. trhu 93 
Obrázok č. 15 Druhy poistenia technických rizík v AT 95 
Obrázok č. 16 Druhy poistenia zodpovednosti za škodu na rakúskom poistnom trhu  97 
Obrázok č. 17 Podnikové poistenie osôb na rakúskom poistnom trhu 101 
Obrázok č. 18 Rozdelenie vzorky podnikov podľa subjektu rozhodovania o riziku 117 
Obrázok č. 19 Adresnosť poistných produktov v závislosti od veľkosti podniku 140 
 
 
 
  



167 
 

ZOZNAM GRAFOV 

Graf č. 1 Trhové podiely poisťovní pôsobiacich v odvetví NP v AT 91 
Graf č. 2 Využívanie nástrojov manažmentu rizika podnikmi výskumnej vzorky 120 
Graf č. 3 Využívanie poistných produktov podnikmi výskumnej vzorky 121 
Graf č. 4 Dôvody obstarania poistenia 123 
Graf č. 5 Početnosti odpovedí v súvislosti s vnímaním miery informovanosti 125 
Graf č. 6 Podnet na uzatvorenie poistného produktu 126 
Graf č. 7 Rušenie poistných zmlúv 131 
Graf č. 8 Dôvody rušenia poistných zmlúv 132 
Graf č. 9 Rozdelenie počtu poistných zmlúv v podnikoch 133 
Graf č. 10 Spokojnosť s likvidáciou poistnej udalosti 134 
 
  



168 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRÍLOHY 
 

Príloha č. 1 Dotazník: „Poistenie podnikov nábytkárskej výroby v SR“ 

Príloha č. 2 Charakteristika výskumnej vzorky 

Príloha č. 3 Príklady poskytovania poistných produktov pre podnikateľské 
subjekty dvoch vybraných poisťovní pôsobiacich na britskom 
poistnom trhu 

 
  



169 
 

DOTAZNÍK 

„Poistenie podnikov nábytkárskej výroby v SR“ 

 
Prosím, vyplňte nasledujúcich 14 otázok podľa uvedených pokynov. 
 
Prosím, uveďte počet zamestnancov podniku:       
 
1. Kto je vo Vašom podniku poverený identifikáciou rizika, jeho hodnotením 

a prijímaním opatrení proti riziku? (uveďte „x“ v príslušnom okienku) 
konateľ  
iná osoba v rámci podniku  
samostatný útvar v rámci podniku  
externý odborník  
pracovníci poisťovne  
iné (prosím uveďte, napr. majiteľ):  

  
2. Zoraďte prosím nasledujúce riziká od 1 – 9, pričom 1 priraďte riziku, ktoré 

podľa Vášho názoru najviac ohrozuje podnikanie, 2 riziku, ktoré je podľa Vás 
druhé najohrozujúcejšie až 9 riziku, ktoré je najmenej ohrozujúce. 

Riziko poškodenia alebo zničenia majetku podniku (živelné riziká)  
Riziko zodpovednosti za škodu voči tretím osobám  
Riziká vznikajúce zo zlyhania iných subjektov (napr. úpadok dlžníka)  
Výrobné riziká (poruchy vo výrobe, nekvalitné vstupné materiály, a pod.)  
Ekonomické riziká (zmeny cien vstupov a vplyv inflácie)  
Finančné riziká (platobná neschopnosť, zadlženie podniku, zmeny menového kurzu, a pod.)  
Logistické riziká (poruchy v doprave, skladovaní a pod.)  
Obchodné riziká (výkyvy predaja výrobkov)  
Riziká sociálne (výskyt nezhôd, úrazov, chorôb v pracovnom kolektíve)  

 
3. Ktoré z nasledujúcich opatrení proti riziku využívate vo Vašom podniku?  

       (uveďte „x“ v príslušnom okienku – môžete uviesť aj viac možností) 
Vlastné preventívne opatrenia   
Delenie rizika medzi obchodných partnerov  
Poistenie  
Diverzifikácia  (nákup materiálu od rôznych dodávateľov, vyrábanie rôznych druhov výrobkov, 
predaj rôznym odberateľom v rôznych mestách, a pod.)    

Lízing (prenos finančného rizika spojeného s vlastníctvom na lízing. spoločnosť)  
Predčasné ukončenie projektu z obavy pred vznikom možného nebezpečenstva  
Outsourcing (proces, pri ktorom  podnik deleguje vedľajšie činnosti a prácu zo svojej internej 
štruktúry na externú organizáciu)  

Vytváranie vlastných fondov pre prípad vzniku škôd (okrem zákonom stanovených rezerv)  
Iné (prosím uveďte):  
 

 
 

 



170 
 

4. Ktoré z nasledujúcich poistných produktov máte vo Vašom podniku uzatvorené 
a ktoré plánujete uzatvoriť? (uveďte „x“ v príslušnom okienku) 

Poistný produkt Máme 
uzatvorené 

Plánujeme 
uzatvoriť 

 Poistenie majetku (proti živelným rizikám)   
 Poistenie technických rizík (poruchy strojov a elektroniky)   
 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu   
 Poistenie zodpovednosti za chybný výrobok   
 Poistenie zodpovednosti za škody manažmentu   
 Poistenie enviromentálenej zodpovednosti za škodu   
 Poistenie prerušenia prevádzky    
 Poistenie prepravy tovaru    
 Poistenie právnej ochrany   
 Poistenie úveru   
 Poistenie pohľadávok   
 Poistenie motorových vozidiel (havarijné poistenie)   
 Iné (prosím uveďte):   
    

 
5. Uveďte prosím hlavný dôvod obstarania poistenia vo Vašom podniku. (uveďte 

„x“ v príslušnom okienku – vyberte jednu možnosť)  
Musíme, pretože je to záväzok obsiahnutý v inej zmluve (s bankou, s lízingovou 
spoločnosťou, pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ, a pod.)  

Poistením chránime naše aktíva a tým zabezpečujeme pokračovanie v činnosti 
podniku aj v prípade nepredvídanej udalosti.  

Je to lacnejšie ako tvoriť vlastné fondy pre prípad nepredvídaných udalostí.  

Poistenie vnímame ako konkurenčnú výhodu  

Iné (prosím uveďte):  

 
6. Zoraďte zdroje získavania informácií o poistných produktoch na stupnici 1 – 5, 

pri čom 1 je najčastejší zdroj informácií a 5 je najzriedkavejší.  

Odborné články z tlače a internetu  

Informácie od sprostredkovateľa poistenia (finančný sprostredkovateľ alebo poradca)  

Referencie známych, priateľov, obchodných partnerov  

Informácie priamo z poisťovní  
Reklamné materiály  
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7. Myslíte si, že detailnejšie poznanie významu a charakteru jednotlivých poistných 
produktov by pozitívne ovplyvnilo Vaše rozhodnutie o ich obstaraní? (uveďte  „x“ 
v príslušnom okienku) 

Určite áno  
Skôr áno  
Neviem  
Skôr nie  

Určite nie  
 

8. Z ktorej strany naj častejšie vychádza podnet k uzatvoreniu poistnej zmluvy vo 
Vašom podniku? (uveďte „x“ v príslušnom okienku – vyberte jednu možnosť) 

vlastná iniciatíva po samostatnom zistení potreby poistenia  
oslovenie pracovníkmi poisťovne  
vlastná iniciatíva po rade známych, priateľov a obchodných partnerov  
oslovenie sprostredkovateľmi poistenia  
vlastná iniciatíva po vzniku škody v podniku  

 
9. Nakoľko sú pre Vás dôležité uvedené kritéria výberu komerčnej poisťovne? 

(uveďte „x“ v príslušnom okienku pri každom kritériu) 

Kritérium výberu pois ťovne Mimoriadne 
dôležité 

Skôr 
dôležité 

Dôležité 
Skôr 

nedôležité 
Nedôležité 

Poistné      
Dobré meno poisťovne       
Komplexnosť ponuky poisťovne      
Osobné skúsenosti s poisťovňou      
Odporúčania obchodných partnerov a známych      
Rýchlosť vybavovania poistných udalostí      
Finančná sila poisťovne      

 
10. Koľko percent z Vašich ročných celkových nákladov tvorilo ročne platené 

poistné na komerčné poistenie vo Vašom podniku v posledných dvoch rokoch? 
2008  % 
2009  % 

 
11. Zrušili ste v poslednom roku alebo plánujete zrušiť nejakú poistnú zmluvu? 

(uveďte „x“ v príslušnom okienku) 
  

Zrušili  
Nezrušili  

Plánujeme zrušiť  
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12. Ak ste zrušili v poslednom roku alebo plánujete zrušiť nejakú poistnú zmluvu, 
uveďte prosím dôvod.  (uveďte „x“ v príslušnom okienku – môžete uviesť aj viac 
možností) 

znižovanie nákladov ako opatrenie proti dôsledkom hospodárskej krízy  
nevýhodné poistné podmienky  
neprofesionálny prístup poisťovne  
nižšia cena toho istého produktu v inej poisťovni  
iné (prosím uveďte):  

 
13. Vznikla vo vašej firme v posledných dvoch rokoch poistná udalosť? (uveďte „x“ 

v príslušnom okienku) 
ÁNO  
NIE  

 
14. Ak vznikla vo vašej firme poistná udalosť, nakoľko ste boli spokojní s jej 

vybavením (s dobou likvidácie, s výškou poistného plnenia, s prístupom poisťovne 
a pod.)? (uveďte „x“ v príslušnom okienku) 

Veľmi spokojný  
Skôr spokojný  

Ani spokojný ani nespokojný  
Skôr nespokojný  

Veľmi nespokojný  
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PRÍLOHA č. 2: Charakteristika výskumnej vzorky 
 
 

Podniky výskumnej vzorky 

 Počet zamestnancov Právna forma Miesto pôsobenia 

1 65 s.r.o. Dubnica nad Váhom 

2 52 s.r.o. Lučenec 

3 50 s.r.o. Prievidza 

4 50 s.r.o. Nitra 

5 38 s.r.o. Bratislava 

6 35 s.r.o. Ružomberok 

7 25 s.r.o. Michalovce 

8 25 s.r.o. Košice 

9 22 s.r.o. Lučenec 

10 16 s.r.o. Turčianske Teplice 

11 15 s.r.o. Michalovce 

12 14 živnostník Detva 

13 13 s.r.o. Vranov nad Topľou 

14 10 s.r.o. Vranov nad Topľou 

15 10 s.r.o. Kráľovský Chlmec 

16 6 s.r.o. Michalovce 

17 6 živnostník Košice 

18 5 s.r.o. Senec 

19 5 živnostník Košice 

20 3 s.r.o. Bardejov 

21 3 živnostník Humenné 

22 2 s.r.o. Trenčín 

23 2 s.r.o. Bratislava 

24 1 živnostník Michalovce 
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PRÍLOHA č. 3: Príklady poskytovania poistných produktov pre podnikateľské 

subjekty dvoch vybraných poisťovní pôsobiacich na britskom poistnom trhu 

 
          
      Poistenia pre podnikateľské subjekty AXA General Insurance Limited 

Poistenie pre živnostníkov Poistenie výrobcov a veľkopredajcov 

Poistenie osôb pracujúcich doma Poistenie predajcov motor. vozidiel 

Poistenie remeselníkov Poistenie pre vlastníkov budov 

Poistenie maloobchodných prevádzok Osobná starostlivosť 

Poistenie dopravcov Poistenie dodávkových automobilov 

Poistenie kancelárií Poistenie právnych nákladov 

Poistenie hotelov Poistenie motorových vozidiel 

Poistenie hostincov a vinoték Poistenie prepravovaného tovaru 

Poistenie reštaurácií 
Poistenie zodpovednosti riaditeľov 

a vedúcich pracovníkov 

Poistenie lekárskych ordinácií Poistenie profesnej zodpovednosti 

 
 

      Poistenia pre podnikateľské subjekty Aviva Insurance UK Limited 
Komerčné poistenie 
pre podnikateľov 

Poistenie zdravia a ochrana 
zamestnancov 

Poľnohospodárstvo 
Súkromné zdravotné poistenie 

pre podniky do 250 zamestnancov 
Stavebníctvo 

Cestovný ruch a pohostinstvá 

Výroba 
Súkromné zdravotné poistenie 

pre podniky s viac ako 250 zamestnancami 
Obchod s automobilmi 

Neziskový sektor 

Odborné a obchodné služby Poistenie zdravotných služieb 
zamestnancov Vlastníci nehnuteľností 

Verejný sektor 
Poistenie ochrany príjmu 

Maloobchod a veľkoobchod 

Doprava a distribúcia 
Podnikové životné poistenie 

Ostatné odvetvia 

 


