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INFORMÁCIE

Vývojové trendy v pois ovníctve

K 10. výro iu založenia Katedry pois ov-
níctva NHF EU v Bratislave sa konala v d och
12. a 13. júna 2008 v Senci medzinárodná ve-
decká konferencia pod názvom: Vývojové trendy 
v pois ovníctve. Cie om medzinárodnej vedeckej 
konferencie bola prezentácia výsledkov z oblas-
ti výskumu a praxe poistného trhu v podmien-
kach Slovenskej republiky ako sú asti Európskej 
únie. V tejto súvislosti na medzinárodnej vedeckej 
konferencii bola snaha o prepojenie teoretických 
poznatkov z oblasti pois ovníctva s aktuálnym sta-
vom hospodárskej praxe, výmena skúseností od-
borníkov z pois ovacej praxe s poznatkami vedec-
kovýskumnej innosti, ako aj alšie pokra ovanie
spolupráce v tejto oblasti, ktorá sa uskuto uje na 
Katedre pois ovníctva NHF EU v Bratislave.

V úvodnej asti medzinárodnej konferencie 
vystúpil Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., 
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý 
slávnostne otvoril medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu. Privítal všetkých ú astníkov medzinárodnej 
vedeckej konferencie, zahrani ných a domácich 
hostí. Uviedol, že medzinárodná vedecká konfe-
rencia nadväzuje na predchádzajúce medzinárodné 
vedecké konferencie, ktoré poriadala Katedra pois-
ovníctva NHF EU v Bratislave. Vyzdvihol, že táto 

medzinárodná vedecká konferencia je slávnostná 
preto, lebo je usporiadaná k 10. výro iu založe-
nia Katedry pois ovníctva NHF EU v Bratisla-
ve. Uviedol, že je jedinou katedrou pois ovníctva
v Slovenskej republike, ktorá vychováva absol-
ventov ovládajúcich problematiku teórie a praxe 
pois ovníctva, životného, neživotného poistenia, 
ako aj dôchodkového, nemocenského a zdravot-
ného poistenia a pripoistenia, zaistenia, finan nej
analýzy v pois ovniach, ako aj ú tovníctva v pois-
ovniach, bankopois ovníctva a poistenia medziná-

rodných rizík. Absolventi môžu pôsobi  ako mana-
žéri v pois ovniach, v medzinárodných finan ných
inštitúciách, ako aj v inštitúciách finan ného trhu.

Dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ján Lisý, 
PhD., vyzdvihol v príhovore takisto pedagogickú, 

ako aj vedeckovýskumnú innos  Katedry pois ov-
níctva. Riešia sa na nej výskumné úlohy VEGA, 
MAAG, ako aj iné projekty.

Všetkých ú astníkov medzinárodnej vedeckej 
konferencie privítala vedúca Katedry pois ovníctva
NHF EU v Bratislave prof. Ing. Anna Majtánová, 
PhD., ktorá ocenila výsledky v pedagogickej i ve-
deckovýskumnej innosti za obdobie desiatich ro-
kov katedry. Po akovala sponzorom medzinárod-
nej vedeckej konferencie, ktorými boli: ALLIANZ 
– Slovenská pois ov a, a. s., Wüstenrot Pois ov a,
a. s., EULER HERMES, OVB Allfinanz – Sloven-
sko, s. r. o. Uviedla, že bez ich finan nej podpory 
by sa nemohla uskuto ni  medzinárodná vedecká 
konferencia na takej vysokej úrovni. Zdôraznila 
nevyhnutnos  spolupráce Ekonomickej univerzity 
v Bratislave s praxou.

V pléne vystúpili alší ú astníci s príspevkami: 
JUDr. Dušan Katonák : Vývojové trendy v pois ov-
níctve, z Ministerstva financií Slovenskej republi-
ky, Ing. Petra Mušková: Nové výzvy pre slovenský 
pois ovací sektor, Slovenská asociácia pois ovní,
Ing. Peter Ko í: Solvency II, Allianz – Slovenská 
pois ov a, a. s., prof. Dr. hab. Irena Jedrzejczyk: 
Transfortier insurance services as homogenous 
European market development direction, Szkola 
Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Varšava, prof. 
Ing. Eva Duchá ková, CSc.: Regulace v oblasti 
zem d lského pojišt ní na eském pojistném trhu, 
Vysoká škola ekonomická v Prahe, prof. Ing. Anna 
Majtánová, PhD.: Rámce pre corporate governance 
v slovenských pois ovniach, Ekonomická univer-
zita v Bratislave.

D a 13. júna 2008 predniesli referáty ostatní 
ú astníci konferencie a uskuto nila sa diskusia 
v dvoch sekciách.

V sekcii I: Vybrané problémy vývoja poist-
ného trhu bola garantkou sekcie prof. Ing. Eva 
Duchá ková, CSc. Svoje príspevky tu prezentovali 
títo ú astníci medzinárodnej vedeckej konferencie: 
Dorota Mašniak, PhD.: Transboundary system of 
the victims of motor vehicle accidents protecti-
on for instance Poland, University of Gdansk, 
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Ing. František ezá , PhD. – Bc. So a Jarošová: 
Transparentnost pojiš ovací innosti – komer -
ní pojiš ovny sou ast tržní disciplíny Solvency 
II, Masarykova univerzita v Brne, doc. Dr. Ing.
Hana Filipczyková: Pojistný trh v eské republice 
jako sou ast evropského a sv tového pojistného 
trhu, P írodov decká fakulta Ostravské univerzity, 
Ing. Zden k Schwarz: Pojišt ní environmentálních 
rizik, RESPECT Ostrava, Ing. Zde ek Schwarz 
– Jana Richtárová: Pojiš ovací maklé i – sou-
ast pojistného trhu, RESPEKT Ostrava, Assistant 

Professor Dr. Burak Kartal: Insurance marketing 
in Turkey Celel Bayar, University of Turkey,
Ing. Robert Poór, PhD.: Riadenie rizík v pois ov-
níctve, Slovenská asociácia rizikového manaž-
mentu, Ing. Erika Pastoráková, PhD.: Východiská 
budovania znalostnej spolo nosti v oblasti pois ov-
níctva, Ekonomická univerzita v Bratislave, PhDr. 
Mária Bláhová: Priority jazykového vzdelávania 
pre špecifické ciele, Ekonomická univerzita v Bra-
tislave, Ing. Ivan Šóš: Informa né technológie 
v pois ovníctve, Ekonomická univerzita v Bratisla-
ve, Ing. Zuzana Littvová, PhD.: Kódex etiky v po-
is ovníctve, Ekonomická univerzita v Bratislave.

V sekcii II: Vývojové trendy v jednotlivých 
odvetviach, kde bola garantkou sekcie doc. Ing. 
Eva Kafková, PhD., vystúpili: Gražyna Sordyl, 
PhD. – Joanna Nižnik, PhD.: Zdravotné poiste-
nie ako nástroj na reformu zdravotného systé-
mu, Krakow University of Economics, Ing. Ivana
Šafar íková: Zm ny ve struktu e a oblíbenosti 
„spo ících“ produkt  životního pojiš ení v eské
republice, Technická univerzita v Liberci, prof. Ing.
Eva Rievajová, PhD. – Ing. Michaela Pechová: 
Dobrovo ný pilier dôchodkového systému, EU, 

Bratislava, doc. Ing. Eva Kafková, PhD. – Ing. 
Marek Meheš: K vývoju povinne zmluvného pois-
tenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz-
kou motorového vozidla na Slovensku, Podnikovo-
hospodárska fakulta, Ekonomická univerzita so 
sídlom v Košiciach, prof. Ing. Viktória ejková,
PhD. – Mgr. Jana Mináriková: Vývojové trendy 
v životnom poistení v Slovenskej republike, Vy-
soká škola ekonómie a mažmentu verejnej sprá-
vy v Bratislave, Ing. Barbora Drugdová, PhD.: 
K problematike poistenia medzinárodných rizík 
ako sú asti neživotných rizík v Slovenskej republi-
ke, Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Mgr. 
Zuzana Krátka: Poistenie možných negatívnych 
nanotechnológií, EU, Bratislava, Ing. Katarína
Serinová : Vývojové trendy finan ného trhu, Eko-
nomická univerzita, Bratislava, Ing. Peter Marko: 
Pandémia – hrozba pre poistný sektor, Ekonomická 
univerzita v Bratislave, Ing. Ingrid Vachálková: 
Charakteristika SCR a MCR v štandardnom modeli 
solventnosti, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Všetky príspevky z oblasti pois ovníctva, pois-
tenia a poistného trhu, ako aj finan ného trhu, kto-
ré odzneli na medzinárodnej vedeckej konferencii 
v Senci v d och 12. a 13. júna 2008, sú publiko-
vané v Zborníku prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie na CD, ktorý vydala Katedra pois ov-
níctva Ekonomickej univerzity v Bratislave, ISBN 
978-80-225-2556-5.

Medzinárodná vedecká konferencia vytvorila 
priestor na konfrontáciu jednotlivých názorov od-
borníkov z pois ovacej praxe a vedeckovýskum-
ných pracovníkov.

Barbora Drugdová
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