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3.3.8 poisťovníctvo
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Opodstatnenosť sprostredkovateľov poistenia
Justification of intermediation of insurance services
slovenský
denná/externá
Cieľom dizertačnej práce identifikovať faktory, ktoré majú v najväčšej miere vplyv
na kvalitu poskytovaných služieb sprostredkovateľmi.
Sprostredkovatelia zohrávajú významnú úlohu na poistnom trhu, pretože
poskytujú informácie potrebné pre rozhodovanie sa o poistení. Dizertačná práca
vymedzuje teoretické prístupy vzťahujúce sa k činnosti sprostredkovateľov a
empiricky overuje správanie sa a výkon sprostredkovateľov na poistnom trhu.

anotácia v AJ

Intermediators have important role in the insurance market, as they provide
relevant information for decision making process. The thesis summarizes
theoretical approaches relating to the activities of the intermediators and
empiricaly proves their behavior and performance in the insurance market.
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prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Prítomnosť a prejavy asymetrie informácií v poistení
Presence and expression of asymmetry information in insurance
slovenský
denná/externá
Cieľom doktorandskej práce je vyhodnotiť prítomnosť a prejavy asymetrie
informácií v poistenia a následne potvrdiť resp. nepotvrdiť prítomnosť
asymetrických informácií, ich mieru prítomnosti a prejavy u jednotlivých
subjektov na poistnom trhu.

anotácia v SJ

Súčasné poznatky k problematike asymetrie informácií v poistení reflektujú ich
prítomnosť medzi subjektmi dopytu a ponuky v tom, že poisťovne ponúkajú za
vopred stanovené poistné konkrétne poistné produkty, pri ich predaji však
nedisponujú dostatočnými informáciami o rizikovosti svojich klientov (J. Stiglitz a
M. Rothschild – výskum o správaní a rozhodovaní sa ekonomických subjektov v
neistých podmienkach, pričom sa zameriavali na asymetriu informácií na strane
ponuky). Existuje však aj názorová platforma reprezentovaná J. Daňhelom, ktorý
upozorňuje na to, že na poistnom trhu existuje obojstranná asymetria informácií.
Jej pôvod vidí v tom, že rozhodujúce parametre škodového priebehu určuje pre
poisťovne aj pre jej klientov náhodný generátor (osud), ktorý nie je objektívne
poznateľný klientom a v prísne exaktnom chápaní ani samou poisťovňou, a to
napriek tomu, že poisťovňa pri svojich odhadoch vychádza z minulých údajov. Tie
sa však viažu na minulé podmienky, ktoré sa v čase menia.

anotácia v AJ

Current insights into the asymmetry of insured information reflect their presence
among demand and supply entities in that insurers offer specific insurance
products for premiums, but they do not have sufficient risk information for their
sales (J. Stiglitz and M. Rothschild - research on behavior and decision-making of
economic subjects in uncertain conditions, focusing on asymmetry of supply-side
information). However, there is also a platform of opinion represented by J.
Daňhel, who points out that there is a bilateral asymmetry of information on the
insurance market. Its origin is that the decisive parameters of the damage course
determine for the insurance companies and for its clients a random generator
(fate), which is not objectively recognizable to clients and in a strictly exact
understanding of the insurance company itself, even though the insurance
company based its estimations past data. These, however, relate to past
conditions that change over time.
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prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Životné poistenie a jeho úlohy v modernej spoločnosti
Life insurance and its role in modern society
slovenský
denná/externá
Cieľom doktorandskej práce je spracovať historicko-metodologický prehľad
premien životného poistenia súvisiace s celospoločenskými, osobitne
civilizačnými zmenami v modernej spoločnosti a navrhnúť formu životného
poistenia využiteľnú pre očakávané, resp. očakávateľné zmeny v spoločnosti.

anotácia v SJ

Poslanie životného poistenia sa postupne rozširuje. Je to spôsobené stále
nákladnejším životným štýlom súčasných generácií, ale aj rozšírením rizík, ktoré
môžu byť a spravidla aj sú, cez poistenie prenášané na poisťovňu. Civilizačné
výzvy s prejavmi ako starnutie populácie a pokles počtu produktívneho
obyvateľstva prinášajú ohrozenia spôsobujúce neudržateľnosť súčasných
systémov zdravotných a sociálnych systémov. Životné poistenie ako jeden
zo spôsobov krytia prejavov rizík súvisiacich so životom jednotlivcov ponúka
možnosti riešenia rizík v dôsledku civilizačných výziev.

anotácia v AJ

The mission of life assurance is gradually expanding. The lifelong lifestyle of
current generations as well as the widening of the risks to the insurance
company. Civilization challenges with signs such as population aging and a
decline in the productive population pose threats that cause unsustainability of
current systems of health and social systems. Life insurance as one of the means
of covering the risks of life-threatening individuals offers opportunities to
address the risks of civilization challenges.
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prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Financial Behaviour of Households and Its Effects on Financial Stability
Finančné správanie domácností a jeho vplyv na finančnú stabilitu
anglický
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anotácia v SJ

anotácia v AJ

denná
The aim of the dissertation thesis is to point out current trends in household
behaviour and financial decision making with impact on the financial stability of
the country.
Nárast zadlžovania slovenských domácností, stagnácia uzatvárania produktov
životného poistenia, ako aj a ďalšie aspekty správania sa domácností v SR
poukazujú na zmeny v doterajších paradigmách v oblasti rodinných financií.
Doktorandská práca analyzuje súčasný stav v oblasti rodinných financií s
akcentom na behaviorálne aspekty v rozhodovaní sa jednotlivcov / domácností
vo finančných otázkach s dosahom na finančnú stabilitu krajiny.
The rise in household indebtedness, the stagnation in concluding life insurance
contracts as well as other aspects of household behavior in the Slovak Republic
point to changes in fundamental paradigms in household finance. The doctoral
thesis analyzes the current state of art in the research of household finance with
an emphasis on behavioral aspects in decision-making of individuals /
households on financial issues with an impact on the financial stability of the
country.

