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školiteľ prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 

názov témy Nové trendy v oceňovaní majetku pri jeho poistení

názov témy v AJ New Trends in Property Assessment and Insurance

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce je stanoviť  správne spôsoby oceňovania 

(ohodnocovania) poisteného majetku.

anotácia v SJ V súčasnom období je pre poisťovne aktuálnou  otázkou v akej hodnote 

poistí majetok. Znamená to, že je  potrebné správne ocenenie majetku, 

ktorý poisťovňa preberá do poistenia. V závislosti od tohto správneho 

ocenenia závisí výška poistnej sumy, výška poistného, ktoré sú pre 

poisťovňu z hľadiska jej hospodárenia veľmi dôležité.

anotácia  v AJ The present trend for insurance companies follows the aim of the volume  

of insured property value. It requires adequate property assessment  

insurance companies focus on regarding their insurance policy. Following 

the adequate assessment the insurance sum and insurance rate are to be 

calculated. These factors are vital for insurance companies existence and 

adequate economy policy.

školiteľ doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

názov témy Ekonomická podstata prítomnosti sprostredkovateľov na poistnom trhu

názov témy v AJ Economic justification of intermediation in the insurance market

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce identifikovať faktory, ktoré majú v najväčšej 

miere vplyv na kvalitu poskytovaných služieb sprostredkovateľmi.

anotácia v SJ 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. 

školiteľ doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

názov témy Celospoločenské vnímanie poistenia - poistenie ako credence good

názov témy v AJ The perception of insurance in a society - insurance as a credence good

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce je overiť vnímanie poistenia v spoločnosti a 

identifikovať kľúčové faktory, ktoré zistené výsledky determinujú v 

rozhodujúcej miere. 



anotácia v SJ Inverzia produkčného cyklu poistenia spôsobuje, že výsledný efekt kúpy 

sa spotrebiteľovi prejaví až po určitom čase, v niektorých prípadoch sa 

dokonca ani nemusí prejaviť. Poistenie je preto zaraďované do tej skupiny 

ekonomických statkov (služieb), ktorých kvalita nemôže byť vierohodne 

vyhodnotená ani po spotrebe statku, tzn. ani po poskytnutí poistného 

plnenia. 

anotácia v AJ The inversion of production cycle of insurance causes, that result of 

purchase will have effects after certain time and in some cases it may 

have not effect at all. Insurance is thus considered to be such economic 

goods (service), which quality cannot be reliable evaluated even after 

consuption of the good i. e. after receiving of claim. 

školiteľ doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

názov témy Individuálne zabezpečenie sa jednotlivcov na postproduktívne obdobie

názov témy v AJ Individual savings for retirement 

jazyk záverečnej práce slovenský 

forma štúdia denná

cieľ Cieľom dizertačnej práce je poukázať na teoretické východiská tvorby 

úspor na dôchodok a empiricky zistiť súčasný stav a navrhnúť riešenia s 

cieľom zvýšiť individuálne úspory na dôchodok. 

anotácia v SJ V dôsledku neustále sa zvyšujúceho tlaku na verejné dôchodkové systémy 

sa časť zodpovednosti zabezpečiť prostriedky na obdobie 

postproduktívneho obdobia presúva na plecia jednotlivcov. Záujem sa tak 

okrem národohospodárskych rozhodnutí o nastavení nástrojov a dizajnu 

dôchodkových systémov presúva  smerom k jednotlivcom – k ich osobnej 

motivácii, solidarite a zodpovednosti zabezpečiť súkromné úspory na 

dôchodok.

anotácia v AJ Public pension systems are increasingly exposed to pressue and part of 

responsibility for pension ensurance is moved to savers. Public decisions 

relating to pension systems aim at individuals – their personal motivation, 

solidarity and responsibility to ensure private savings for retirement. 

školiteľ doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

názov témy Správanie sa jednotlivcov v poistnom vzťahu

názov témy v AJ Behavior of individuals in insurance contract 

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Dizertačná práca sa zameriava na jednotlivca a jeho konanie po 

uzatvorení poistnej zmluvy. Identifikuje kľúčové determinanty 

ovplyvňujúce správanie sa jednotlivca. 

anotácia v SJ Práca sa zameriava rozhodovanie individuálneho ekonomického subjektu 

ohľadom poistenia, ktoré  je spojené s jeho subjektívnym chápaním 

konfliktnej situácie, faktorov ktoré túto situáciu determinujú, 

subjektívnym posudzovaním neistôt a vyjadrovaním preferencií. Súčasťou 

problematiky je aj konanie jednotlivcov smerom k poistným podvodom.



anotácia v AJ The thesis aims decision making process of individuals during insurance 

contract, which is conected to his subjective understanding of the conflict 

situation, factors determining this situation, subjective assesment of risks 

and preferences expression. Important aspect is acceptance of the 

insurance fraud. 

školiteľ doc. Ing. Erika Pastoráková, PhD.

názov témy Podstata, príčiny a prejavy asymetrie informácií v poistení

názov témy v AJ Substance, causes and manifestation of asymmetric information in 

insurance

jazyk záverečnej práce slovenský

forma štúdia denná

cieľ Cieľom doktorandskej práce je vyhodnotiť prítomnosť asymetrických 

informácií, resp. ich mieru prítomnosti u jednotlivých subjektov na 

poistnom trhu. 

anotácia v SJ Podstata tzv. Principal Agent Theory tkvie v asymetrických informáciách, 

kedy jedna strana kontraktu má lepšie informácie ako druhá. Od 

dizertanta sa očakáva, že dokáže na základe výsledkov vlastného výskumu 

odpovedať na otázku, či kvôli asymetrii informácií medzi aktérmi na 

poistnom trhu, resp. z iných dôvodov pri rozhodovaní sa v neistých 

podmienkach, dochádza k narušeniu spontánnosti trhovej rovnováhy, 

zníženiu efektívnosti alebo dokonca k zlyhaniu na poistnom trhu, resp. s 

akými dôsledkami. 

anotácia v AJ Summary of so called Principal Agent Theory lies in the asymmetric 

information, when one party to a contract has better information than 

the other. From PhD student it is expected to find answer based on the 

results of his own research, if the asymmetry of information between 

actors in the insurance market occures. Also, if there are other reasons  

during decision making under uncertain conditions to disrupt the 

spontaneity of the market balance, reducing the effectiveness or even the 

failure of the insurance market, respectively to identify consequences.


