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jediný študijný program  zameraný na poisťovníctvo v SR 
možnosť zaradiť sa medzi najlepšie platených absolventov
široké uplatnenie na trhu práce - manažment poisťovní, risk 
manažment, marketing, zaistenie, analytik...
prednášky odborníkov z praxe z TOP firiem na trhu, 
Národnej banky Slovenska a ďalších inštitúcií
študijné študijné pobyty v zahraničí
individuálny prístup učiteľov
mimoškolské aktivity pre študentov (stretnutia, workshopy)
odbornú stáž v poisťovniach resp. finančných inštitúciách
predmety v cudzích jazykoch
bakalárske, inžinierske aj doktorandské štúdium

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
KATEDRA POISŤOVNÍCTVA

1 753 €  je priemerný plat v poisťovníctve v SR (2Q 2015)
poistný sektor zamestnáva viac ako 10 000 ľudí v SR
poisťovníctvo nie je len o sprostredkovaní
odvetvie, v ktorom okrem financií nájdete aj psychológiu, 
techniku, biológiu a ďalšie disciplíny
sú v ňom akumulované obrovské finančné prostriedky
dynamicdynamické odvetvie plné kuriozít a zaujímavostí
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PREČO POISŤOVNÍCTVO? 

PREČO ŠTUDOVAŤ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

POISŤOVNÍCTVO

ŠTUDUJ POISŤOVNÍCTVO 
A DOZVIEŠ SA OVEĽA VIAC!

Právna dokumentácia a poistné 
podmienky najväčšej poistnej zmluvy    
na svete zaberajú priestor 6 x 9 metrov. 

Gitarista kapely Rolling Stones si nechal poistiť svoj 
ľavý prostredník na úctyhodnú sumu viac ako 1,5 
milióna dolárov.

Palec je najcennejší 
prst na ruke.

Muž a žena v rovnakom veku a s totožným 
zdravotným stavom musia už niekoľko 
mesiacov platiť rovnaké poistné, hoci ich 
rizikovosť sa líši.

Niektoré poisťovne, ktoré sa podieľali 
na poistení lode Titanic fungujú dodnes.

Každá piata poistná udalosť, ktorá je hlásená 
poisťovniam môže byť klasifikovaná ako poistný podvod. 
A to aj napriek tomu, že sa jedná o trestný čin! 

Astronauti kozmickej lode Apollo 11 sa 
nemohli poistiť a tak ako poistenie slúžili ich 
autogramy, ktoré mali ich rodiny speňažiť, 
ak by sa im pri ceste na Mesiac niečo stalo.

VEDELI STE, ŽE?


