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I. Odôvodnenie výberu témy

Hodiny venované poisteniu umožnia získať základné

vedomosti o zabezpečení svojho majetku, napríklad

motorového vozidla, zdravia alebo života.

Vďaka nim získajú žiaci praktické rady o význame

poistenia, možnosti získania odškodnenia, či zníženia strát

v dôsledku nepredvídateľnej náhodnej udalosti.



II. Vzdelávacie ciele

 Oboznámenie žiakov s možnosťami poistenia.

 Dôležitým prvkom realizácie tejto témy je tiež spoznanie

možnosti získania odškodnenia, alebo zníženia finančnej

zodpovednosti za škody spôsobené iným osobám.



III. Tematický rozsah hodín

1. Poistenie – pojem a druhy poistení

2. Funkcie poistení

3. PZP, havarijné poistenie, poistenie asistenčných

služieb, úrazové poistenie

4. Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

5. Cvičenia



IV.Metódy vedenia hodín

1) Miniprednáška(na základe prezentácie)

2) Ilustračné materiály – interaktívny film

3) Práca pod vedením

4) Práca v skupine



1. Pojem a druhy poistenia

Poistenie je ekonomický pojem, ktorý zabezpečuje pokrytie 

budúcich majetkových potrieb, vyvolaných výskytom náhlych 

udalostí.



1. Pojem a druhy poistenia

Poistenie možno rozdeliť na:

 Sociálne poistenie

 Ekonomické poistenie



1. Pojem a druhy poistenia

Zamerajme sa na ekonomické poistenie:

• Životné poistenie

• Poistenie v prípade choroby

• Úrazové poistenieosobné

• Poistenie hmotného majetku

• Poistenie finančných aktív

• Poistenie občianskoprávnej 
zodpovednosti 

• Poistenie ušlého zisku

majetku



1. Pojem a druhy poistení

V prípade škodovej udalosti ... 

ekonomických dôsledkov (straty) kryje poisťovateľ škody v 

dohodnutom rozsahu a 

za dohodnutých podmienok... 



2. Funkcie poistenia

Medzi základne funkcie poistenia patrí:

 Preventívna funkcia

 Finančná funkcia

 Funkcia poistnej ochrany



2. Funkcie poistenia

Medzi základne funkcie poistenia patrí:

 Preventívna funkcia

 Finančná funkcia

 Funkcia poistnej ochrany



2. Funkcie poistenia

Preventívna funkcia:

Spočíva v predchádzaní vzniku poistných udalostí a zvýšenia 

hospodárskych dôsledkov týchto udalostí.



2. Funkcie poistenia

Finančná funkcia:

Je založená na tom, že poisťovne zhromažďujú obrovské 

finančné prostriedky na účely krytia prípadných finančných 

strát niektorých hospodárskych subjektov a domácnosti. Krytie 

týchto finančných strát je viazané na určenú skupiny hrozieb a 

použitie časti týchto prostriedkov, čiže voľných prostriedkov, v 

uvedenom čase.



2. Funkcie poistenia

Funkcia poistnej ochrany:

Je to pripravenosť poisťovne prijať hmotnú a nehmotnú 

zodpovednosť za dôsledky vzniknutých rizík, ktoré sú 

predmetom poistného vzťahu. 



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

PZP, havarijné poistenie, úrazové poistenie, poistenie 

asistenčných služieb – viete, čo sa skrýva pod týmito pojmami, 

ktoré Vám ponúkajú poisťovne?



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

PZP

PZP pokrýva všetky nároky tretích strán voči osobe, ktorá

spôsobila nehodu.

Čo to znamená v praxi? 

 Ak spôsobíte nehodu, pri ktorej poškodíte auto niekoho iného,

nebudete za opravu platiť z vlastného vrecka – všetky

náklady budú hradené z Vašej poistky.

 To isté platí, ak Vám spôsobí škodu iný účastník premávky –

máte právo požadovať odškodnenie z jeho poistky.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

PZP

Preto je poistenie zodpovednosti za škodu dôležité pre majiteľov

motorových vozidiel a je povinné.

Zapamätajte si!

Za to, že nemáte platené PZP Vám môže byť udelená vysoká

pokuta!

Takáto pokuta môže byť pre Vašu peňaženku mimoriadne

bolestivá – nezabudnite preto sledovať dátum vypršania Vašej

poistky a včas ju obnoviť.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

PZP

Vedeli ste, že..?

Môžete samostatne zistiť, či PZP(Vaše a vinníka nehody) je

platné – a to za niekoľko minút.

Vďaka tomu sa vyhnete nepríjemnému sklamaniu v situácií, keď

Vám vinník nehody podá nesprávne číslo poistky a Vy od neho

nebudete môcť náležité odškodnenie požadovať.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb
Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľné – môžete si ho kúpiť, ale keď 

ho nebudete mať, nepotrestajú Vás žiadnou pokutou. 

Prečo sa ho oplatí kúpiť? 

Vďaka tomuto poisteniu budete môcť počítať s kompenzáciou 

aj vtedy keď:

 Sami ste si spôsobili škodu pri dopravnej nehode,

 Vozidlo bolo poškodené poveternostnými podmienkami – silný

vietor, krupobitie alebo povodeň,

 auto alebo jeho časť bola ukradnutá.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

Havarijné poistenie

Alternatívou k plnému havarijnému poisteniu je tzv. Mini 

havarijné poistenie, čiže jeho trošku chudobnejšia verzia –

nezahŕňa všetky udalosti, v ktorých štandardné havarijné 

poistenie zabezpečuje plnú ochranu. V takejto situácií platíte 

nižšie poistné ale dostane tiež nižšie odškodnenie.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

Poistenie asistenčných služieb

V rámci poistenia asistenčných služieb budete môcť počítať s 

pomocou poisťovne v situáciách, ktoré sa týkajú:

 opravy auta,

 právnych rád,

 lekárskej pomoci,

 poskytnutia informácií,

 vypožičania náhradného vozidla.

V tomto prípade všetko závisí od vybraného balíka – každá 

poisťovňa k tejto problematike pristupuje ináč.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb

Poistenie asistenčných služieb

Jednou z najdôležitejších otázok týkajúcich sa balíka 

asistenčných služieb je možnosť odtiahnutia vozidla v prípade 

poruchy na účet poisťovne☺.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie Vám poskytne odškodnenie v prípade, že Vy 

alebo Vaši pasažieri utrpíte úraz pri dopravnej nehode, jazde 

autom, zastavení počas jazdy autom a dokonca aj počas 

nastupovania a vystupovania z auta. 



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb
Úrazové poistenie

Za „úrazy”, ktoré poistka obsahuje sa najčastejšie považujú:

 trvalé poškodenie tela,

 duševná trauma,

 smrť poistenej osoby.



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb
Úrazové poistenie

Týmto spôsobom získate prostriedky na pokrytie nákladov na 

liečbu a prípadnú rehabilitáciu po nehode. 

Presná výška však závisí od poistnej sumy, ktorá je uvedená v 

poistnej zmluve a od stupňa poškodenia zdravia. 



3. PZP, havarijné, úrazové poistenie a poistenie 

asistenčných služieb
Úrazové poistenie

Na čo si pred podpisom poistnej zmluvy dávať pozor?

 Poistené osoby – poistený môže byť len vodič bez pasažierov,

Úrazové poistenie pre pasažierov – ak už sú pasažieri poistení,

mali by dostať rovnakú náhradu škody ako vodič,

 Percento z poistnej sumy – akú sumu získate v prípade

ťažkého poškodenia zdravia alebo smrti.



3. PZP, havarijné poistenie, úrazové poistenie a 

poistenie asistenčných služieb
Výška poistného:

Výška poistného nezávisí len od poisťovne, ale predovšetkým od 

hodnoty Vášho motorového vozidla. 



4. Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

Aj keď v oboch prípadoch hovoríme o poistení motorových 

vozidiel, tieto poistenia sú rozdielne. 



4. Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

Najdôležitejšie rozdiely medzi PZP a havarijným poistením:

 Rozsah PZP upravuje zákon. Zákon ukladá minimálne sumy,

ktoré garantuje poisťovateľ v rámci poistenie, ale tiež určuje,

na čo sa poistenie vzťahuje.



4. Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

Najdôležitejšie rozdiely medzi PZP a havarijným poistením:

 PZP je povinné – PZP je povinné pre všetkých majiteľov

motorových vozidiel. Dokonca aj jeden deň bez poistného

krytia môže mať za následok pokutu. Havarijné poistenie je

dobrovoľné a dokonca nie je dostupné pre každé motorové

vozidlo – predovšetkým pre staršie autá.



4. Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

Najdôležitejšie rozdiely medzi PZP a havarijným poistením:

 Výška záručných súm – v prípade PZP sú záručné sumy

upravené zákonom.



4. Rozdiely medzi PZP a havarijným poistením

Najdôležitejšie rozdiely medzi PZP a havarijným poistením:

 Rozsah ochrany – s PZP sa poškodenému vypláca

odškodnenie, keď spôsobíte škodu na majetku alebo zdraví

iných účastníkov cestnej premávky.

 Pri havarijnom poistení dostanete odškodnenie v prípade

krádeže, poškodenia motorového vozidla tretími osobami,

silami prírody alebo ho jednoducho poškodíte v dôsledku

nehody, ktorú ste spôsobili.



5. Praktické cvičenia



Ďakujem za pozornosť


