
Otázky na štátne skúšky pre 1. stupeň štúdia študijného 

programu Poisťovníctvo  

z 2. odborného predmetu s názvom Poisťovníctvo 

 

ak. rok 2017 – 2018 

 
1. Legislatívna úprava poistných vzťahov v sociálnom poistení. Základné zmeny, nový dôchodkový 

systém v SR.  

2. Legislatívna úprava poistných vzťahov v komerčnom poistení. Smernice Európskej únie pre 

poisťovníctvo. Zákon o poisťovníctve, ciele, štruktúra, zmeny.  

3. Teoretické vymedzenie kategórie poistenia a rizika, funkcie poistenia, princípy poistenia, 

účastníci poistného vzťahu, druhy poistenia. Poistná zmluva. 

4. Charakteristika predmetu a väzieb poistného trhu. Poistný trh ako súčasť finančného trhu. 

Základné členenie poistného trhu. Finanční sprostredkovatelia a finanční poradcovia na 

poistnom trhu. Vývoj poistného trhu. 

5. Podmienky podnikania poisťovní a zaisťovní. Zverenie výkonu činnosti. Solventnosť poisťovne. 

Zodpovedný aktuár. 

6. Technické rezervy v poisťovniach, základná charakteristika technických rezerv poisťovne. 

Umiestňovanie prostriedkov technických rezerv.  

7. Charakteristika zaistenia, základné pojmy v zaistení, úlohy zaistenia, formy zaistenia, typy 

zaistenia. 

8. Dohľad nad poisťovníctvom. Výkon dohľadu. Sankcie. Dohľad nad finančným sprostredkovaním 

a finančným poradenstvom  

9. Význam a úlohy neživotného poistenia, riziká v neživotnom poistení. Odvetvia v neživotnom 

poistení. Majetkové poistenie – odvetvia, riziká v majetkovom poistení. Poistenie pohľadávok – 

úverové poistenie.  

10. Poistenie zodpovednosti za škodu – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, 

dobrovoľné zmluvné poistenie za škodu.  

11. Riziko v poisťovníctve a jeho osobitosti. Systém rizík v poisťovníctve. Poistno-technické riziko. 

12. Charakteristika rizík pôsobiacich na činnosť samotnej poisťovne( dôraz na trhové, operačné, 

obchodno-podnikateľské riziká).  

13. Charakteristika a kategorizácia rizík týkajúcich sa osôb, rizík týkajúcich sa majetku a 

zodpovednostných rizík. Globálne pôsobiace riziká. 

14. Dôvody vzniku a prvopočiatky vývoja životných a neživotných poistení a ich geografické 

rozmiestnenie. Vznik a vývoj dôchodkového poistenia. Historické korene horizontálneho 

a vertikálneho členenia veľkých rizík.  

15. Vznik a rozvoj svetového poistenia v Lloyd´s. Charakteristika zakladania prvých poisťovní vo 

svete a na území dnešného Slovenska. Vývoj poistných produktov, poistné podvody. Vedci vo 

svete a na území SR, ktorí prispeli k rozmachu a rozvoju poisťovníctva. 

16. Poistné produkty v životnom poistení. Význam a dôležitosť pripoistení v životnom poistení. Vývoj 

poistného krytia životných rizík. 

17. Oceňovanie rizík v životnom poistení. Podstata a význam zillmerizácie v životnom poistení. 

Problematika technickej úrokovej miery. 



18. Problematika diskriminácie a selekcie v životnom poistení. Dopady „Smernice Rady o vykonávaní 

zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám“ na 

poisťovníctvo. 

19. Základné procesy v činnosti životnej poisťovne. Špecifiká procesov životnej poisťovne v 

porovnaní s procesmi prebiehajúcimi v neživotnej poisťovni. 

20. Predajný proces produktov životného poistenia. Obchodný personál a jeho úlohy. Motivácia. 

Systém a sieť predaja poisťovne. 


