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Charakteristika predmetu  
Vyučovací predmet poisťovníctvo poskytuje žiakom základné poznatky a zručnosti 
z poisťovníctva, ktoré môžu budúci absolventi uplatniť na poistnom trhu. Obsahovú náplň 
vyučovacieho predmetu tvorí definovanie a vymedzenie postavenia poisťovníctva  ako 
samostatného odvetvia v trhovej ekonomike, vymedzenie poisťovní a zaisťovní, základné 
poistné pojmy, problematika životného a neživotného poistenia a zaistenia, ekonomická 
činnosť poisťovní, problematika technických rezerv poisťovní, účtovníctvo poisťovní, 
problematika sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, kapitálového životného poistenia 
a doplnkového dôchodkového poistenia. 
Vzdelávacím cieľom predmetu je získanie základných poznatkov z oblasti poisťovníctva 
a účtovníctva poisťovní. Jedná sa najmä o vymedzenie postavenia a úlohy poisťovní 
a zaisťovní na poistnom trhu, oboznámenie žiakov s problematikou stanovenia výšky 
poistného, tvorby, použitia a umiestňovania prostriedkov  technických rezerv, ako aj 
s problematikou spravovania poistných a zaistných zmlúv a likvidácie poistnej udalosti. 
Získané vedomosti a nadobudnuté zručnosti  môžu absolventi uplatniť v komerčných 
poisťovniach, v zdravotných poisťovniach, v Sociálnej poisťovni a v iných poisťovacích 
subjektoch. Úlohou predmetu je umožniť žiakom osvojiť si poznatky, získať skúsenosti a 
zručnosti. Obsah predmetu poisťovníctvo  je štruktúrovaný do tematických celkov. 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získavajú štúdiom tohto predmetu vytvárajú základ 
ekonomického a  poistného vzdelania žiakov.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu poisťovníctvo je to, aby žiaci porozumeli základným 
poistným vzťahom v trhovej ekonomike a zároveň uvedomenie si potreby poistenia 
v podnikateľskom prostredí a súčasne výber správneho poistného produktu v konkurenčnom 
poistnom prostredí. Učivo zahŕňa porozumenie podstaty a štruktúry poistných vzťahov v 
národnom hospodárstve.  



Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom ucelené vedomosti a orientáciu v 
množstve informácií, vysvetliť žiakom základné pojmy, vypočítať poistné veličiny, riešiť 
poistnú problematiku, navrhnúť postupy riešenia, formovať pracovné schopnosti a 
charakterové vlastnosti žiakov, schopnosť aplikácie vedomostí v praxi. Predmet 
poisťovníctvo je medzipredmetovo previazaný s ostatnými odbornými ekonomickými 
predmetmi ako sú podniková ekonomika, účtovníctvo, právna náuka,  daňová sústava, 
tovaroznalectvo a hospodárske výpočty a štatistika.  
 

 
 

Hodnotenie a klasifikácia 

Písomné práce žiakov a prezentácie žiakov sú hodnotené bodovo a výsledná známka je 
stanovená na základe nasledujúcich kritérií: 

 

100% - 90% výborný 

89,9% - 70% chválitebný 

69,9% - 50% dobrý 

49,9% - 30% dostatočný 

29,9% - 0% nedostatočný 

 

 
 


