
      
  

                  PPPrrrááávvvnnnaaa   úúúppprrraaavvvaaa   pppoooiiisssttteeennniiiaaa   
 

prof. Ing. Anna Majtánová, PhD. 

 

Cieľom právnych noriem postupne uplatňovaných 

v Slovenskej republike bolo predovšetkým: 

- vytvoriť štandardné, medzinárodne akceptované 

legislatívne prostredie poistného trhu zodpovedajúce 

požiadavkám OECD a EÚ, 

- upraviť podmienky povoľovania pre poisťovne, zaisťovne 

a sprostredkovateľov v poisťovníctve a niektoré vzťahy 

súvisiace s pôsobením pobočiek zahraničných poisťovní 

na území Slovenskej republiky, 

- zabezpečiť ďalšiu liberalizáciu poisťovacích služieb, 

- posilnenie právomoci dohľadu nad poisťovníctvom, jeho 

vybavenie nástrojmi prostredníctvom, ktorých môže 

účinne ovplyvňovať vývoj na poistnom trhu monitorovať 

ho, a účinne zasahovať v prípade nedostatkov a porúch, 

- vytvoriť právny rámec pre uplatnenie konsolidovaného dohľadu poisťovacích spoločností 

v skupine, 

- zlepšiť úroveň ochrany oprávnených záujmov poistených a investorov na poistnom trhu. 

Realizáciou týchto cieľov sa v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečila implementácia 

smerníc Európskej únie I.,  II. a  III. generácie týkajúcich sa poisťovníctva a  vytvorili sa podmienky pre 

efektívnejšie vykonávanie činností dozorného orgánu v záujme zabezpečenia ochrany oprávnených 

záujmov poistených. 

Úpravu právnych vzťahov medzi klientom a poisťovateľom upravuje Občiansky zákonník.  

Nedostatkom slovenskej legislatívnej úpravy je ešte stále absencia zákona o poistnej zmluve.  

Podmienky jednotlivých subjektov, ktoré poskytujú poisťovacie služby upravuje predovšetkým 

zákon o poisťovníctve, zákon o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia.  

Poistné vzťahy v komerčnom poistení sú legislatívne upravené predovšetkým týmito právnymi 

normami. 

• Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

• Zákon NR SR č. 95/2002 Z. z. poisťovníctve v znení neskorších predpisov,  

• Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov  
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• Zákon NR SR č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia 

 

99 .. 11   OO bbčč ii aa nn ss kk yy   zz áá kk oo nn nn íí kk   

 Občiansky zákonník právne upravuje vznik a zánik poistenia, podmienky a náležitosti 

uzatvorenia poistnej zmluvy, a v neposlednom rade aj zmluvné vzťahy medzi účastníkmi poistných 

vzťahov. 

 Poistná zmluva spadá podľa Občianskeho zákonníka pod tzv. záväzkové právo, čo znamená, 

že záväzky z poistenia sú osobitne posudzované a vymáhateľné.  Keďže poistné vzťahy sa v mnohom 

líšia od bežných zmluvných vzťahov, bolo by vhodné túto oblasť legislatívne upraviť samostatným 

predpisom.  V súčasnosti sa už pripravuje zákon o poistnej zmluve, ktorý by mal nahradiť časť 

Občianskeho zákonníka venovanú poistným vzťahom. 

 Dôvodom pre takýto krok je aj v súčasnosti existujúci nesúlad medzi Občianskym zákonníkom 

a zákonom o poisťovníctve, a to konkrétne v oblasti klasifikácie poistenia.  Občiansky zákonník delí 

poistenia na poistenie majetku, poistenie osôb a poistenie zodpovednosti, kým zákon o poisťovníctve 

definuje dva poistné druhy, a to životné poistenie a neživotné poistenie. 

 

99 .. 22   ZZ áá kk oo nn   oo   pp oo ii ssťťoo vv nn íí cc tt vv ee   

 Zákon o poisťovníctve (zákon NR SR č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších 

predpisov) vymedzuje predmet zákona a vymedzuje základné pojmy.  Ďalej určuje podmienky na 

vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti, požiadavky na podnikanie v poisťovníctve 

a výkon dohľadu nad poisťovníctvom.  Prílohou k zákonu je klasifikácia poistných odvetví podľa 

poistných druhov a zoznam prebraných právnych záväzných aktov Európskych spoločenstiev 

a Európskej únie 

Zákon o poisťovníctve upravuje: 

- niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením, vykonávaním činnosti 

a zánikom poisťovne a zaisťovní, 

- niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením poisťovní z iných členských štátov a ich pobočiek na 

území Slovenskej republiky,  

- niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných poisťovní a ich pobočiek a zahraničných 

zaisťovní a ich pobočiek na území Slovenskej republiky,  

- výkon dohľadu nad poisťovníctvom.  

Tieto problémy sú v uvedenom zákone o poisťovníctve upravené v piatich častiach:  

 Prvá časť:  Všeobecné ustanovenia 

 Druhá časť: Vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti  

           Tretia časť: Požiadavky na podnikanie v poisťovníctve 

 Štvrtá časť: Dohľad nad poisťovníctvom 

           Piata časť: Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia  
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Prvá časť:  Všeobecné ustanovenia 
 

Veľmi dôležitou skutočnosťou tejto právnej normy je, že  vymedzuje základné pojmy, čím  sa 

zabezpečil  jednotný výklad pojmov  a odstránili sa problémy a nejasnosti pri ich aplikácii. Ich definície 

obsahuje nasledujúca tabuľka. 

 

POJEM DEFINÍCIA 

Správa poistenia  súhrn činností zameraných na udržanie a aktualizáciu 

stavu poistných zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s 

kontrolou uzavretých poistných zmlúv, ich evidenciou,  

evidenciou platenia poistného a jeho zúčtovania, 

evidenciou zmien v poistení až po zánik poistnej zmluvy.  

Správa zaistenia  súhrn činností zameraných na udržanie a aktualizáciu 

stavu zaisťovacích zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s 

kontrolou uzavretých zaisťovacích zmlúv, ich evidenciou,  

evidenciou platenia zmluvne dohodnutej časti poistného z 

poistných zmlúv uzavretých poisťovňou alebo pobočkou 

zahraničnej poisťovne, ktoré sú predmetom zaisťovacej 

zmluvy a jej zúčtovania, evidenciou zmien v zaistení až po 

zánik zaisťovacej zmluvy.  

Poistné riziko  možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená 

povinnosť poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne 

poskytnúť poistné plnenie vo výške dohodnutej v poistnej 

zmluve.  

Poistný kmeň súbor uzavretých poistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov 

a pohľadávok, ktoré sa vzťahujú na tieto zmluvy. 

Poistný druh  samostatná skupina poistných odvetví, ktorá sa členia 

podľa rovnorodosti poisteného rizika.  

Osoba podľa zákona 
o poisťovníctve  

právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých 

ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická 

osoba alebo iba právnická osoba. 

Technická úroková 
miera  

úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka zahraničnej 

poisťovne používa na výpočet poistného a technickej 

rezervy na životné poistenie pomocou poistno-

matematických metód. Technická úroková miera je 

súčasťou poistnej sadzby a predstavuje takú mieru 

zhodnotenia finančných prostriedkov, pri ktorej sa hodnota 

budúcich záväzkov vyplývajúcich z poistenia vypočítaná 

poistno-matematickými metódami a rovná hodnote 

budúceho poistného.  
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Tabuľka: Základné pojmy vymedzené v zákone o poisťovníctve v Slovenskej republike 

 
Druhá časť: Vykonávanie poisťovacej činnosti a zaisťovacej činnosti  
 

 Legislatívna norma vymedzuje  zásadné podmienky  týkajúce sa vykonávania poisťovacej 

činnosti. Povolenie sa udeľuje podľa požadovaných činností, v súlade so smernicami Európskej únie 

pre vykonávanie životného a neživotného poistenia. O udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej 

činnosti rozhoduje Národná banka Slovenska na základe žiadosti a prílohy k žiadosti. Obsah žiadosti 

o povolenie obsahuje nasledujúca tabuľka. 

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA 

• obchodné meno a sídlo budúcej poisťovne,  

• identifikačné číslo poisťovne - ak bolo pridelené,  

• výška základného imania budúcej poisťovne,  

• zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej poisťovni; meno, priezvisko, trvalý 

pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 

právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,  

• návrh, v akom rozsahu bude poisťovňa vykonávať poisťovaciu činnosť,  

• vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie poisťovacej činnosti,  

• meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za 

členov dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly, 

zodpovedného aktuára a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,  

• vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,  

Tabuľka: Obsah žiadosti o udelenie povolenia pre poisťovaciu činnosť 

 

Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia je aj príloha, ktorej obsah vyjadruje tabuľka. 

PRILOHA K ŽIADOSTI  O UDELENIE POVOLENIA 

- zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,  

- návrh stanov poisťovne,  

- návrh organizačnej štruktúry poisťovne, pravidiel činnosti poisťovne a návrh obchodnej 

stratégie poisťovne 

- stručné odborné životopisy, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb  

navrhovaných za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnancov poisťovne v 

priamej riadiacej  pôsobnosti predstavenstva,  

- výpisy z registra trestov,  

- písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani 

povolené nútené vyrovnanie,  

- návrh obchodno-finančného plánu poisťovne, ktorý musí obsahovať:  

- rozsah záväzkov, vyplývajúci z predpokladanej poisťovacej činnosti,  
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- predpokladaný rozsah poistenia, ktoré má byť zaistené,  

- predpokladané umiestnenie prostriedkov garančného fondu ,  

- predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a ich finančné krytie,  

- predpokladaný plán činnosti poisťovne na prvé tri roky pôsobenia poisťovne obsahujúci 

podrobné odhady príjmov a výdavkov, aktívneho zaistenia a pasívneho zaistenia, 

predpokladanú súvahu a predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov 

z poistenia a miery solventnosti.  

- doklad o splatení základného imania.  

Tabuľka: Obsah prílohy k žiadosti o udelenie povolenia 

 

Zároveň zákon určuje výšku základného imania v peňažnej forme, ktoré je potrebné na 

udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti v závislosti od toho, o aký druh poistenia sa 

žiada. Stanovenú výšku základného imania obsahuje tabuľka.  Uplatňuje sa odvetvový princíp 

v povoľovacej činnosti.  

POVINNÁ VÝŚKA ZÁKLADNÉHO IMANIA 

- pre životné poistenie                                                najmenej     4 000 000 EUR 

- neživotného poistenie 

pre odvetvia  pod  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 9, 16, 17 

a 18  

pre odvetvia  pod č. 6c, 10b, 11, 12 13, 14 a 15  

pre odvetvia  pod č.10 a  

                                            

najmenej     3 000 000 EUR                    

 

najmenej     4 000 000 EUR 

najmenej     5 000 000 EUR 

Tabuľka: Výška základného imania poisťovne pri jej vzniku  

 

Poisťovňa môže získať povolenie pre jeden druh poistenia a to buď pre životné poistenie 

alebo pre neživotné poistenie.  Odvetvia životného poistenia obsahuje tabuľka a odvetvia neživotného 

poistenia obsahuje tabuľka. 

 

ODVETVIA ŽIVOTNÉHO POISTENIA 

• Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo 

dožitia.  

• Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 

• Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 

• Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 

• Dôchodkové poistenie. 

• Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia 

uvedeného v bodoch 1 až 4. 

Tabuľka: Členenie životného poistenia podľa zákona o poisťovníctve 
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Ak poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť pre niekoľko poistných odvetví neživotného 

poistenia s rôznou požiadavkou na základné imanie, určujúca je najvyššia výška základného imania.  

V prípade, že poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť v životnom poistení a súčasne vykonáva 

odvetvia  neživotného  poistenia – poistenie  úrazu a poistenie choroby, výška základného imania 

musí byť ako pre životného poistenie.  

 

ODVETVIA NEŽIVOTNÉHO POISTENIA 

1. Poistenie úrazu 

- s jednorazovým plnením, 

- s opakovaným plnením, 

- s kombinovaným plnením, 

- cestujúcich,  

- individuálne zdravotné poistenie 

 2. Poistenie choroby 

- s jednorazovým plnením, 

- s opakovaným plnením, 

- s kombinovaným plnením, 

- zmluvné poistenie a pripoistenie 

- individuálne zdravotné poistenie 

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než 

    koľajových: 

- motorových, 

- nemotorových. 

 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 

 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 

 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch 

- riečnych, 

- jazerných, 

- námorných. 

 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného  

     majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 

 8. Poistenie škôd na majetku inom, ako je uvedené v bodoch 3 až 7,     

      spôsobených 

- požiarom, 

- výbuchom, 

- víchricou, 

- prírodnými živlami inými ako víchrica, 

- jadrovou energiou, 

- zosuvom alebo zosadaním pôdy. 

 9. Poistenie iných škôd na majetku inom, ako je uvedené v bode 3 až 7,  
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      vzniknutých  krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr.  

      krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 

10. Poistenie zodpovednosti 

- za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 

- dopravcu. 

11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo  

      z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane    

      zodpovednosti dopravcu. 

12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo  

       z používania  riečneho,  jazerného alebo námorného dopravného  

       prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 

13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v  

       bodoch 10 až 12. 

14. Poistenie úveru: 

- všeobecná platobná neschopnosť, 

- exportný úver, 

- splátkový úver, 

- hypotekárny úver, 

- poľnohospodársky úver. 

15. Poistenie kaucie: 

- priame záruky, 

- nepriame záruky. 

16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich 

- z výkonu povolania, 

- z nedostatočného príjmu, 

- zo zlých poveternostných podmienok, 

- zo straty zisku, 

- z trvalých všeobecných nákladov, 

- z neočakávaných obchodných výdajov, 

- zo straty trhovej hodnoty, 

- zo straty pravidelného zdroja príjmov, 

- z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, 

- z ostatných finančných strát. 

17. Poistenie právnej ochrany. 

18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu  

       mimo miesta svojho trvalého pobytu. 

Tabuľka: Členenie neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve 

 

Na vykonávanie poisťovacej činnosti pre viaceré poistné odvetvia,  vydáva orgán dohľadu 

v poisťovníctve  povolenie podľa skupín, ktoré obsahuje tabuľka .  
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SKUPINY NEŽIVOTNÉHO POISTENIA 

"Poistenie úrazov a chorôb" pre poistné odvetvia podľa bodov 1 a 2, 

"Poistenie  motorových vozidiel"  pre poistné odvetvia podľa bodov  3, 7 a 10, 

"Námorné  a dopravné  poistenie" pre poistné odvetvia podľa  bodov 6, 7 a 12, 

"Letecké poistenie" pre poistné odvetvia podľa bodov 5, 7 a 11, 

"Poistenie požiarov a iných  majetkových škôd" pre poistné odvetvia podľa bodov 8 a 9, 

"Poistenie zodpovednosti za škodu" pre poistné odvetvia podľa bodov 10 až 13, 

"Poistenie úveru a kaucie" pre poistné odvetvia podľa bodov 14 a 15, 

"Všeobecné neživotné poistenie" pre poistné odvetvia podľa bodov 1 až 18. 

Tabuľka: Skupiny neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve 

 

Ďalšou podmienkou pre udelenie povolenia je aj to, že poisťovňa bude podstatnú časť činnosti 

vykonávať na území Slovenskej republiky. Táto skutočnosť je  dôležitá z hľadiska vzájomného 

uznávania povolení a dohľadu v rámci Európskej únie.  

Podmienky na základe ktorých poisťovňa získala povolenie, musí  dodržiavať počas celej svojej 

existencie, až pokiaľ povolenie na vznik a činnosť poisťovne nezanikne alebo pokiaľ jej nebude 

odobraté. 

O udelenie povolenia na výkon poisťovacej činnosti  na území Slovenskej republiky sa  môžu 

uchádzať aj zahraničné poisťovne. Pričom  pravidlá a podmienky pre získanie tohto povolenia sú 

obdobné ako pre slovenské poisťovne s prihliadnutím na niektoré špecifiká, ktoré sa môžu týkať len 

zahraničných poisťovní. Pre pobočku zahraničnej poisťovne sa stanovuje povinnosť uložiť v banke na 

samostatnom účte finančné prostriedky vo výške jednej štvrtiny garančného fondu.  

 V prípade, že zahraničná poisťovňa, ktorá žiada o povolenie, je dcérskou spoločnosťou 

inštitúcie ktorá je poisťovňou v členskom štáte Európskej únie alebo dcérskou spoločnosťou inštitúcie, 

ktorá je materskou spoločnosťou alebo kontroluje poisťovňu v tomto členskom štáte, musí Národná 

banka Slovenska konzultovať udelenie povolenia na vznik a činnosť poisťovne s orgánom dozoru 

členského štátu Európskej únie.  

Povolenie  na vznik a činnosť poisťovne a na výkon činností pobočky zahraničnej poisťovne sa 

- vydáva na neurčitý čas, 

- nie je prevoditeľné na inú osobu,  

- neprechádza na inú osobu.  

   Poisťovňa alebo pobočka  zahraničnej poisťovne môže  vykonávať len poisťovacie činnosti, 

ktoré má definované v povolení, pričom v povolení musí byť uvedený aspoň jeden druh poisťovacej 

činnosti. Rozšíriť poisťovaciu činnosť o ďalšie druhy  poistenia  môže  poisťovňa  len na  základe 

povolenia Národnej banky Slovenska   

Súčasná právna norma po prvýkrát upravuje náležitosti na vykonávanie zaisťovacej činnosti. 

Základné  predpoklady  udelenia povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti obsahuje tabuľka.  
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PODMIENKY PRE VYKONÁVANIE ZAISŤOVACEJ ČINNOSTI 

- potvrdenie banky o splatení základného imania zaisťovne, ktoré musí byť vo výške 

najmenej 1 000 000 000 Sk,  

- preukázanie dokladu o pôvode finančných zdrojov použitých na tvorbu základného imania 

spoločnosti,  

- potvrdenie o vhodnosti a odbornej spôsobilosti osôb navrhovaných za členov riadiacich 

a štatutárnych orgánov. 

Tabuľka: Predpoklady pre udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti 

 

Platná právna úprava umožňuje spoluprácu a voľný pohyb v rámci členských štátov Európskej 

únie. Poisťovňa, ktorá má sídlo v niektorom členskom štáte, môže na základe povolenia udeleného 

orgánom štátu, kde má sídlo poskytovať  služby v oblasti poisťovníctva a  aj v ostatných  členských 

štátoch (samozrejme v rozsahu svojho povolenia a po splnení určitých  podmienok). Ide o ustanovenia 

tzv. európskeho pasu.   

V súlade so smernicami  č. 92/49/EEC a 92/96/EEC sa stanovujú postupy, za ktorých môže 

poisťovňa na území Slovenskej republiky poskytovať služby v oblasti poisťovníctva v štátoch 

Európskej únie bez ďalšieho povolenia v rámci tzv. európskeho pasu a naopak, podmienky, za ktorých 

môže zahraničná poisťovňa so sídlom v členskom štáte EÚ poskytovať  služby v oblasti poisťovníctva 

na území SR.  

 V súlade so smernicami  č. 92/49/EEC a 92/96/EEC o neživotnom a životnom poistení  sa 

definujú  vzťahy a kompetencie orgánov dohľadu  členských štátov s Národnou bankou Slovenska  pri 

výkone dohľadu nad slovenskými poisťovňami pôsobiacimi v členských štátoch Európskej únie a nad 

poisťovňami so sídlom v členských štátoch Európskej únie  pôsobiacimi na území SR.     

 
Tretia časť: Požiadavky na podnikanie v poisťovníctve 

 

Zákon o poisťovníctve vymedzuje základné ekonomické požiadavky pre podnikanie 

v poisťovníctve a obsahuje ich tabuľka.  

 

POŽIADAVKY PRE PODNIKANIE V POISŤOVNÍCTVE 

Technické rezervy 

poisťovne a zaisťovne 

- technická rezerva na poistné budúcich období,  

- technická rezerva na poistné plnenie,  

- technická rezerva na poistné prémie a zľavy,  

- technická rezerva na životné poistenie,  

- technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných 

prostriedkov v mene poistených,  

- ďalšie technické rezervy.  

Solventnosť poisťovne 

a solventnosť pobočky 

schopnosť  trvale zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov 

vyplývajúcich z uzavretých poistných zmlúv alebo zaisťovacích 
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zahraničnej poisťovne, zmlúv.  

Poistné Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné určiť výšku 

poistného na základe poistno-matematických metód tak, aby výška 

poistného zabezpečovala trvalú splniteľnosť všetkých ich záväzkov 

vrátane tvorby dostatočných technických rezerv a spôsobu ich 

umiestnenia  

Obchodná dokumentácia poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne  a pobočka 

zahraničnej zaisťovne sú povinné viesť účtovníctvo o stave 

a pohybe majetku a záväzkov, nákladoch a výnosoch a zisku alebo 

strate v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Oznamovacia povinnosť  spočíva v tom, že poisťovňa a zaisťovňa sú povinné najneskôr do 

dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka predložiť 

ministerstvu financií a Národnej banke Slovenska správu o svojom 

hospodárení za prvý polrok a najneskôr do troch mesiacov po 

uplynutí kalendárneho roka predložiť ministerstvu financií 

a Národnej banke Slovenska výročnú správu o svojom hospodárení. 

Zodpovedný aktuár poistný matematik je osoba, ktorá v poisťovni a v pobočke 

zahraničnej poisťovne musí potvrdzovať  správnosť  

- výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosť, 

- určenia výšky technických rezerv a ich umiestnenia, 

- výpočtu  požadovanej miery solventnosti, 

- rozdelenia výnosov z investovania finančných prostriedkov 

v mene poistených  v životnom poistení medzi poisťovňou alebo 

pobočkou zahraničnej poisťovne a poistníkom, poisteným alebo 

inou oprávnenou osobou, 

- použitia poistno-matematických metód pri výpočte sadzieb 

poistného v neživotnom poistení, 

- použitia poistno-matematických metód pri určovaní výšky 

technických rezerv v životnom a neživotnom poistení. 

Organizácia a riadenie 

poisťovne a zaisťovne 

poisťovňa a zaisťovňa sú povinné v stanovách upraviť vzťahy medzi 

predstavenstvom, dozornou radou, zodpovedným aktuárom, 

vedúcimi zamestnancami poisťovne alebo zaisťovne v priamej 

riadiacej pôsobnosti predstavenstva a vedúcim zamestnancom 

riadiacim útvar vnútornej kontroly.  

Konflikt záujmov jjee  vvyymmeeddzzeennýý  ttýýmmttoo  sskkuuttooččnnoossťťaammii::    

Členom predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo prokuristom 

poisťovne alebo zaisťovne nesmie byť:  

- poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády 

Slovenskej republiky alebo štátny tajomník; štátny tajomník 

môže byť členom predstavenstva alebo dozorného orgánu 
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poisťovne alebo zaisťovne, ak ide o výkon akcionárskych práv 

štátu, 

- člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného 

úradu, člen orgánu Národnej banky Slovenska alebo jej 

zamestnanec, osoba zúčastnená pri výkone dohľadu nad  

poisťovníctvom, 

- člen predstavenstva alebo dozorného orgánu alebo prokurista 

alebo zamestnanec inej poisťovne alebo zaisťovne, doplnkovej 

dôchodkovej poisťovne, banky alebo obchodníka s cennými 

papiermi, člen orgánu spoločnosti vykonávajúcej 

sprostredkovanie poistenia,  to neplatí, ak je táto právnická 

osoba  súčasťou konsolidovaného celku, 

- poisťovací agent, poisťovací maklér, zodpovedný aktuár, 

zamestnanec centrálneho depozitára alebo burzy. 

Mlčanlivosť Osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o činnosti poisťovne 

alebo zaisťovne aj po skončení pracovného pomeru alebo iného 

právneho vzťahu. 

Spolupoistenie 

 

znamená možnosť uzavrieť poistnú zmluvu medzi poistníkom a 

viacerými poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu alebo 

zahraničnými  poisťovňami, ktorí uzavreli vzájomnú dohodu o 

spoločnom postupe pri poistení určitých poistných rizík (ďalej len 

„spolupoisťovateľ“), a to v mene a na účet všetkých 

spolupoisťovateľov.  

V tejto  dohode o spoločnom postupe sa  musí určiť hlavný  

spolupoisťovateľ. 

Tabuľka: Základné ekonomické požiadavky pre podnikanie v poisťovníctve 

 

Štvrtá časť: Dohľad nad poisťovníctvom 
V poisťovacej činnosti je veľmi dôležitá ochrana klientov a tá je zabezpečovaná  dohľadom 

nad činnosťou subjektov  pôsobiacich  v poisťovníctve.  

Dohľad  je definovaný v rôznych formách jednotlivých právnych poriadkoch všetkých štátov 

s rozvinutým finančným trhom a väčšinou je pre jeho výkon je zriadený samostatný orgán štátnej 

správy. V podmienkach Slovenskej  republiky  vykonáva dohľad nad poisťovníctvom Národná banka 

Slovenska.  

Výkon dohľadu sa vykonáva nad činnosťou poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej 

poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta, Slovenskou 

kanceláriou poisťovateľov. Výkonu dohľadu podlieha aj poisťovacia činnosť zahraničnej poisťovne a 

činnosť iných osôb súvisiaca s činnosťou alebo riadením poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej 

poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne. 
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Znamená to, teda, že predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov poisťovní, 

zaisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní alebo pobočiek zahraničných zaisťovní a ich klientov, na 

ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných 

predpisov. 

Na základe dohody uzatvorenej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu iného 

štátu môže orgán dohľadu iného štátu vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad 

činnosťou pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, nad dcérskou 

spoločnosťou zahraničnej poisťovne a nad dcérskou spoločnosťou zahraničnej zaisťovne, ktorá je 

poisťovňou alebo zaisťovňou. 

Národná banka Slovenska je povinná umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského 

členského štátu vykonať dohľad na mieste na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky 

poisťovne z iného členského štátu zriadenej priamo alebo prostredníctvom tretej osoby 

splnomocnenej na tento účel. Predmetom tohto dohľadu je preverenie informácií získaných pri výkone 

dohľadu nad príslušnou poisťovňou z iného členského štátu. Tento dohľad Národná banka Slovenska 

umožní vykonať až po tom, ako ju príslušný orgán domovského členského štátu informuje o tom, že 

chce taký dohľad vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená zúčastniť sa takého dohľadu. 

Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami poisťovne a pobočkami 

zaisťovne, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou spoločnosťou poisťovne a dcérskou 

spoločnosťou zaisťovne, ktorá je poisťovňou alebo zaisťovňou na území iného štátu, ak to pripúšťajú 

právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu 

tohto štátu.  

Dohľad sa  vykonáva aj  nad konsolidovanými celkami, ktorých súčasťou sú  poisťovne a 

zaisťovne. 

Predmetom dohľadu je:  
- dodržiavanie ustanovení zákona o poisťovníctve a osobitných zákonov, v rozsahu z nich 

vyplývajúceho a, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,  

- dodržiavanie podmienok určených v povoleniach vydaných podľa platných právnych noriem.  

Činnosť dohľadu  je  vymedzená ako:  

- dohľad na konsolidovanom základe,  

- doplňujúci dohľad,  

- sankcie,  

- ozdravný plán,  

- nútená spáva,  

- pozastavenie uzavierania poistných zmlúv alebo zaisťovacích  zmlúv a rozširovania záväzkov,  

- prevod poistného kmeňa,  

- prevod poistného kmeňa  v rámci členských krajín,  

- odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie 

zaisťovacej činnosti,  

- likvidácia poisťovne alebo zaisťovne,  

- pozastavenie výkonu akcionárskych práv.  
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Nebudeme sa podrobne venovať všetkým činnostiam dohľadu, ale len tým najdôležitejším.  

 
Sankcie  

Ak Národná banka Slovenska   zistí nedostatky v činnosti poisťovne, zaisťovne, pobočky 

zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, spočívajúce v nedodržiavaní podmienok 

určených v získanom  povolení, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní osobitných zákonov alebo iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie poisťovacej alebo 

zaisťovacej činnosti, môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov:  

- uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, 

- uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

vypracovať ozdravný plán , 

- uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy, 

- uložiť poisťovni, zaisťovne, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

skončiť nepovolenú činnosť, 

- uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

pokutu od 100 000,- Sk do 20 000 000,- Sk,  

- obmedziť alebo pozastaviť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke 

zahraničnej zaisťovne oprávnenie na uzavieranie poistných zmlúv alebo zaistených zmlúv a 

rozširovanie záväzkov,  

- nariadiť poisťovni prevod poistného kmeňa alebo jeho časti na inú poisťovňu, 

- obmedziť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne, alebo pobočke zahraničnej 

zaisťovne voľné nakladanie s aktívami,  

- odňať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne povolenie na vykonávanie poisťovacej 

činnosti pre niektoré poistné odvetvie, zúžiť rozsah poisťovacej činnosti pre niektoré poistenia 

v rámci poistného odvetvia, odňať poisťovni alebo pobočke zahraničnej poisťovne, ktoré 

súčasne vykonávajú životné poistenie a neživotné poistenie povolenie na vykonávanie 

poisťovacej činnosti pre životné poistenie alebo neživotné poistenie,  

- uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

opravu účtovnej alebo inej evidencie,  

- uložiť poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne 

uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú uverejnila na 

základe zákonom uloženej povinnosti,  

- uložiť poisťovni alebo zaisťovni zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po 

zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku, 

- zaviesť nútenú správu nad poisťovňou alebo zaisťovňou,  

- odňať poisťovni alebo zaisťovni povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej 

činnosti. 
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Ozdravný plán  
Opatrenie vypracovať ozdravný plán ukladá Národná banka Slovenska  v prípadoch keď 

poisťovňa alebo zaisťovňa vykazuje nedostatky, ktoré by v konečnom dôsledku mohli spôsobiť 

ohrozenie splniteľnosti záväzkov, avšak tieto nedostatky je možné krátkodobom časovom horizonte 

odstrániť bez toho, aby schopnosť poisťovne alebo zaisťovne spĺňať záväzky bola bezprostredne 

ohrozená. Realizáciou tohto opatrenia možno dosiahnuť pomerne rýchlu obnovu solventnosti 

poisťovne. 

Ozdravný plán je povinná poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka 

zahraničnej zaisťovne predložiť na schválenie Národnej banke Slovenska, v prípade, ak: 

- závažným spôsobom neplní schválený obchodno-finančný plán alebo neplní povinnosti 

stanovené  zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť 

poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne plniť 

záväzky vyplývajúce z vykonávanej poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti, 

- má skutočnú mieru solventnosti  nižšiu ako je požadovaná miera solventnosti, ale vyššiu ako 

garančný fond,  

- vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov poisťovne 

viedla k zníženiu základného imania poisťovne alebo k zníženiu základného imania zaisťovne.  

Ozdravný plán musí byť schválený predstavenstvom a dozornou radou poisťovne, zaisťovne, 

zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne.  

 

Nútená správa 
 V prípadoch priameho ohrozenia splniteľnosti záväzkov poisťovne alebo zaisťovne môže 

Národná banka Slovenska  uvaliť na poisťovňu alebo zaisťovňu nútenú správu. Po zavedení nútenej 

správy sa pozastavuje výkon činnosti orgánov spoločnosti a platí zákaz nakladať s vlastnými 

prostriedkami bez súhlasu Národnej banky  prípadne správcu.  

Výsledkom tohto opatrenia je buď ozdravenie finančnej situácie poisťovne alebo zaisťovne, 

alebo ich likvidácia. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť maximálne možnú ochranu poistených 

subjektov. 

Znamená to, že zavedením nútenej správy sa  pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov 

poisťovne alebo zaisťovne a vedúcich zamestnancov poisťovne alebo zaisťovne a pôsobnosť 

predstavenstva a dozornej rady prechádza na núteného správcu. Ak ide o členov predstavenstva 

a členov dozornej rady, pozastavuje sa plynutie ich funkčného obdobia.  

 Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne, riadiť 

jeho priebeh a má právo na ňom predkladať návrhy. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia 

len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska .  

           Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu poisťovne 

alebo zaisťovne a obnovenie solventnosti poisťovne alebo zaisťovne, najmä nakladať s pohľadávkami 

a iným majetkom, vrátane predaja pobočky poisťovne, pobočky zaisťovne alebo organizačnej jednotky 

poisťovne alebo zaisťovne ako časti podniku poisťovne alebo zaisťovne alebo predaja podniku 
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poisťovne alebo zaisťovne za primeranú cenu, uzavrieť pobočku poisťovne alebo pobočku zaisťovne 

alebo inú organizačnú jednotku poisťovne alebo zaisťovne alebo ukončiť činnosť poisťovne alebo 

zaisťovne.  

 

Pozastavenie uzavierania poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv a rozširovania záväzkov 
Národná banka Slovenska  môže pozastaviť poisťovni, zaisťovne, pobočke zahraničnej 

poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne uzavieranie poistných zmlúv alebo zaisťovacích 

zmlúv a rozširovanie záväzkov, ak je ohrozená schopnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej 

poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne plniť záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv a skôr 

uložené sankcie  neviedli k zlepšeniu hospodárskej situácie. Národná banka Slovenska  môže 

pozastaviť poisťovni alebo zaisťovni uzavieranie poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv a 

rozširovanie záväzkov aj v súvislosti so zavedením nútenej správy. 

 

Odňatie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie 
zaisťovacej činnosti 

Zákon o poisťovníctve  taxatívne vymedzuje dôvody na základe ktorých je Národná banka 

Slovenska   povinná, alebo na základe ktorých môže, odňať povolenie na vykonávanie poisťovacej 

alebo zaisťovacej činnosti. Odňatie povolenia je najzávažnejším zásahom do činnosti poisťovne alebo 

zaisťovne. Základným zámerom tohto opatrenia je zabezpečiť ochranu oprávnených záujmov 

poistených. Národná banka Slovenska  v záujme dosiahnutia uvedeného cieľa môže obmedziť alebo 

zakázať poisťovni alebo zaisťovni voľné nakladanie s technickými  rezervami a inými majetkovými 

právami a v prípade nevyhnutnej potreby poveriť pracovníka Národnej banky Slovenska  vedením 

dražby na odpredaj aktív poisťovne, ak tento odpredaj nevykoná poisťovňa sama 

 
Prevod poistného kmeňa 

Prevod poistného kmeňa,  alebo jeho časti,  jednej poisťovne na inú,  môže nariadiť Národná 

banka Slovenska  a v týchto prípadoch keď:  

- poisťovňa nesplní opatrenia uložené Národnou bankou Slovenska v súvislosti s ohrozením 

schopnosti poisťovne splniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretých poistných zmlúv 

- je v poisťovni zavedená nútená správa, 

- je  pozastavenie  uzavierania poistných zmlúv a rozširovanie záväzkov,  

- je odňaté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti.  

 

99 .. 33   ZZ áá kk oo nn   oo   pp oo vv ii nn nn oo mm   zz mm ll uu vv nn oo mm   pp oo ii ss tt ee nn íí   zz oo dd pp oo vv ee dd nn oo ss tt ii   zz aa   šš kk oo dd uu   

ss pp ôô ss oo bb ee nn úú   pp rr ee vv áá dd zz kk oo uu   mm oo tt oo rr oo vv éé hh oo   vv oo zz ii dd ll aa   

 
Povinné zmluvné poistenie z prevádzky motorového vozidla je zákonným poistením, ktoré od 

1.1.2002 po demonopolizácii poistného  trhu môžu vykonávať všetky poisťovne, ktoré spĺňajú 

podmienky stanovené zákonom o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla. 



 16

Zákon NR SR č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vymedzuje pojmy, ktoré obsahuje tabuľka.  

 

POJEM DEFINÍCIA 

Motorové vozidlo samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné 

nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva 

osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo 

obdobný preukaz 

Tuzemské motorové 

vozidlo 

motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii  vozidiel v Slovenskej 

republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové 

vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ 

alebo prevádzkovateľ, majú trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo 

sídlo na území Slovenskej republiky, 

Cudzozemské motorové 

vozidlo 

motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine. Za cudzozemské 

motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha 

evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej 

republiky.  

Poistiteľ poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne 

a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu, a ak podľa 

tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti.  

Poistník ten, kto uzavrel s poistiteľom zmluvu o poistení zodpovednosti. 

Poistený ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti. 

Poistné  sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov 

poistiteľa vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby 

technických rezerv  

Poistné obdobie  je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie.  

Poškodený 

 

ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na 

náhradu škody.  

Škodová udalosť  

 

skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na 

plnenie poistiteľa alebo kancelárie.  
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Poistná udalosť vznik povinnosti poistiteľa alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu.  

Prevádzkovateľ 

motorového vozidla  

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú 

možnosť disponovať s motorovým vozidlom.  

Orgán evidencie vozidiel okresný dopravný inšpektorát.  

Centrálna evidencia 

vozidiel  

automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách 

evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky.  

Tabuľka č. X. Základné pojmy v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu  

Na základe tejto právnej normy má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu  pri tuzemskom 

motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, v 

ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.  

Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, 

povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. 

V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič 

tohto motorového vozidla.  

Osoba, ktorá vlastní tuzemské motorové vozidlo  je povinná uzavrieť poistnú zmluvu 

najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemského motorového vozidla 

je povinná osoba s takýmto vozidlom uzavrieť poistnú zmluvu pri vstupe na územie Slovenskej 

republiky. 

 

Rozsah poistenia zodpovednosti 
Poistenie zodpovednosti kryje poistníka v prípade, ak spôsobí škodu tretej osobe na zdraví, či 

na majetku pri prevádzke motorového vozidla. Škoda sa vypláca vždy poškodenému, ktorý si nárokuje 

úhradu škody od škodcu – teda od toho, kto škodu spôsobil. Poškodený je však oprávnený uplatniť si 

nárok na náhradu škody priamo voči poisťovni a je povinný tento nárok preukázať (správa polície, 

obhliadka motorového vozidla, svedkovia a pod.). Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje  na škodu, ku 

ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu, s ktorým Slovenská kancelária 

poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej 

prevádzkou motorového vozidla. 

Poisteným je každá osoba, ktorá zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla 

uvedeného v poistnej zmluve, t.j. osoba ktorá spravidla riadila vozidlo v okamžiku poistnej udalosti 

(nemusí to byť len vodič, ktorý je uvedený v poistnej zmluve). 

V tomto poistení sú určené dva limity poistného krytia. Základné poistenie, kde je limit 19 

miliónov pri škode spôsobenej na zdraví alebo usmrtením pre každú osobu a 5 miliónov na vecnú 

škodu. Vyšší limit, kde je pri oboch rizikách krytie 60 miliónov.  
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Poistený má nárok, aby poisťovňa za neho nahradila v rozsahu a vo výške podľa ustanovení 

Občianskeho zákonníka poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu: 

- škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok 

nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia, poskytovaných z dôvodu škody 

na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, 

- škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ak stratila fyzická 

osoba pri poškodení možnosť ich opatrovať (vecná škoda), 

- účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní 

príslušných nárokov,  

- ušlého zisku. 
 
Zánik poistenia zodpovednosti 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zaniká  týchto 

prípadoch:  

- zánikom motorového vozidla, 

- zápisom zmeny držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel, 

- vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,  

- prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,  

- vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii 

vozidiel. 

  

Hraničné poistenie 
 Vodič cudzozemského motorového vozidla je povinný uzavrieť s kanceláriou zmluvu 

o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla na 

území Slovenskej republiky (ďalej len „hraničné poistenie“). Hraničné poistenie sa vzťahuje iba na 

škodové udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky. 

 Hraničné poistenie sa uzaviera pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie 

Slovenskej republiky zaplatením poistného, a to na celú dobu prevádzky tohto motorového vozidla na 

území Slovenskej republiky, najmenej však na dobu 15 dní. Poistné za hraničné poistenie sa nevracia. 

Povinnosť uzavrieť hraničné poistenie sa považuje za splnenú, ak 

- na dobu prevádzky motorového vozidla na území Slovenskej republiky sa vodič preukáže 

Medzinárodnou kartou automobilového poistenia (tzv. zelená karta") platnou na území Slovenskej 

republiky vydanou za základe Jednotnej dohody medzi kanceláriami, 

- ide o motorové vozidlo, na ktorého poistenie zodpovednosti sa vzťahuje Mnohostranná dohoda 

o zárukách medzi Národnými kanceláriami poistiteľov.  

O uzavretí hraničného poistenia sa vodičovi cudzozemského motorového vozidla vydáva 

potvrdenie o hraničnom poistení. Potvrdenie o hraničnom poistení možno na žiadosť vydať aj v inom 

štátnom jazyku, a to v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom alebo ruskom.  

Kancelária môže zmluvne zabezpečiť, aby v jej mene uzavierala hraničné poistenie 

a vydávala potvrdenie o hraničnom poistení aj iná právnická osoba. 
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 Ak pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie Slovenskej republiky útvar 

Policajného zboru zistí, že vodič cudzozemského motorového vozidla nemá uzatvorenú poistnú 

zmluvu, neumožní vstup takéhoto motorového vozidla na územie Slovenskej republiky, ak si vodič 

cudzozemského motorového vozidla túto povinnosť nesplní. 

  

Kancelária 
Na základe tohto zákona bola zriadená  Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá je 

právnickou osobou a jej úlohy sú:   

- spravuje poistný garančný fond, 

- vykonáva hraničné poistenie, 

- zastupuje poistiteľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti, 

- uzaviera dohody s kanceláriami poistiteľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z 

týchto dohôd, 

- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti, 

- podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave, 

- vedie register poistenia zodpovednosti. garančný fond 

 Z poistného  garančného fondu poskytuje Kancelária poistné plnenie za: 

- škodu na zdraví a náklady pri usmrtení spôsobené prevádzkou nezisteného motorového vozidla, 

za ktoré zodpovedá nezistená osoba, 

- škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia 

zodpovednosti, 

- škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej 

zodpovednosť za túto škodu je poistená u poistiteľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti 

nemôže túto škodu uhradiť, 

- škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, 

- škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla, vodičom ktorému nevzniká pri 

prevádzke tohto motorového vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné 

poistenie. 

 

Register  
 Kancelária na zabezpečenie koordinácie informácií medzi poistiteľmi a centrálnou evidenciou 

vozidiel vedie register z údajov poskytnutých centrálnou evidenciu vozidiel a z údajov poskytnutých 

poistiteľom v elektronickej forme. 

Register eviduje údaje o motorovom vozidle, o držiteľovi motorového vozidla, o vlastníkovi 

motorového vozidla a o poistení zodpovednosti.  

 Kancelária poskytuje centrálnej evidencii vozidiel údaj o trvaní poistenia zodpovednosti. 
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