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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma “Riadenie rizík a poistenie”  – analyzovanie pojmu poistenie (komerčné a nekomerčné poistenie), 

poisťovacie riziko, faktory ovplyvňujúce riziko, rozlíšiť riziká poistenia, popísať sociálne a zdravotné 

poistenie s poukázaním rozdielností medzi týmito pojmami, životné poistenie.  

 

kľúčové slová:  

poistenie a poisťovníctvo, poisťovacie riziko, riadenie rizík, zdravotné poistenie, sociálne poistenie, 

životné poistenie 

 

Krátka anotácia: Téma klubu zamerala diskusiu na otázku riadenia rizík a poistenia, pričom jednou 

z najdôležitejších vecí bolo pochopiť pojem poistenia a rôznych foriem poistenia. Diskusia bola 

orientovaná aj na rozdiel a dôležitosť komerčného a nekomerčného poistenia. Ďalej členovia klubu 

debatovali o rôznych poistných rizikách v rôznych oblastiach poisťovníctva (zdravotné, životné 

poistenie), ako aj o faktoroch ovplyvňujúcich riziká poistenia (vonkajšie - vnútorné a predpokladané – 

neurčité). Členovia klubu rozoberali aj spôsob ako znížiť možnosť výskytu poistného rizika ako súčasť 

systému riadenia rizík.  

 

 



 

 

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

1. Riadenie rizík poistenia 

2. Poistenie  

 

 

Na stretnutí klubu FG sa členovia oboznámili s témou riadenie rizík a poistenie. Systém riadenia rizík 

analyzovali ako komplexnú sústavu popísania rôznych foriem a výskytu poisťovacích rizík, pričom ho 

zároveň využili ako pomôcku na zníženie výskytu poistného rizika z pohľadu poistníka aj poisťovateľa. 

V tejto podtéme sa členovia klubu venovali aj možnosti výskytu poistných podvodov ako možného 

samotného poistného rizika. Diskutujúci sa zároveň zhodli v tom, že systém riadenia rizík predstavuje 

významný a dôležitý faktor pri poistení – výška poistného alebo nemožnosť uzavrieť poistenie majetku 

alebo osôb. 

V časti poistenie sa diskutujúci zamerali na nekomerčné poistenie (poistenie v zdravotných 

poisťovniach a sociálnej poisťovni) a komerčné poistenie (poistenie osôb a majetku). V debate sa 

poukazovalo na rozdiel týchto poistení – komerčné = zisk, podnikateľská činnosť a nekomerčné = 

verejný záujem, povinná zábezpeka, ale aj na dobrovoľnosť a povinnosť mať uzavreté rôzne typy 

poistenia. Členovia klubu sa pri tomto okruhu zamerali aj na rôzne podvody spojené s poistením – 

poisťovacie podvody a „šmejdi“ ako poisťovacie subjekty.  

Členovia klubu FG navrhli možnosť aplikovania tejto témy na hodinách OBN a seminára z Ekonomiky 

pre 4.ročník. 

 

 

 

1. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG dospeli k nasledujúcim záverom – nekomerčné poistenie je dôležité pre splnenie 

základných záruk obyvateľov a komerčné poistenie je najlepším zabezpečením pre neočakávané 

udalosti . 

Členovia klubu sa zhodli, že táto téma má veľmi dobré využitie na  hodinách OBN a seminára 

z Ekonomiky pre 4.ročník. 
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