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Výročná správa  
Slovenskej kancelárie poisťovateľov za rok 2014 
 
Slovenská kancelária poisťovateľov 
Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len „Kancelária“) je právnickou osobou, 
zriadenou podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú  prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o poistení zodpovednosti“). 
Kancelária je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Po, vl. 
983/B.  

 
Úlohy Kancelárie   
Kancelária plní v zmysle zákona o poistení zodpovednosti nasledujúce úlohy:  

 spravuje poistný garančný fond, 
 vykonáva hraničné poistenie, 
 zastupuje poisťovateľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením 

zodpovednosti, 
 uzaviera dohody s kanceláriami poisťovateľov cudzích štátov, subjektmi 

zodpovednými za náhradu škody v členských štátoch  a informačnými strediskami 
členských 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 a na predchádzaní 
poistným podvodom v poistení v súvislosti  s prevádzkou motorových vozidiel, 

 vedie evidencie a štatistiky na účely poistenia zodpovednosti, 
 vykonáva činnosť informačného strediska a na tento účel vedie register poistenia 

zodpovednosti, 
 na žiadosť poškodeného a na základe údajov poskytnutých poškodeným poskytuje 

informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody. 

 

Členovia Kancelárie 
Podľa zákona o poistení zodpovednosti sú členmi Kancelárie poisťovatelia, ktorí sú 
oprávnení na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska vykonávať 
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla.  
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Členmi Kancelárie k 31.12.2014 sú : 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
AXA pojišťovna a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 
ČSOB Poisťovňa, a.s. 
Generali Poisťovňa, a.s.  
Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA, S.A., pobočka poisťovne 
z iného členského štátu 
Union poisťovňa, a.s.  
UNIQA poisťovňa, a.s. 
Wüstenrot poisťovňa, a.s.  

Správna rada k 31.12.2014: 
Ing. Juraj Lelkes        -  predseda správnej rady  
Ing. Marek Jankovič          -  podpredseda správnej rady 
Ing. Roman Juráš        -  člen správnej rady 
Ing. Vladimír Bakeš         -  člen správnej rady 
Mag. Andreas Kössl          -  člen správnej rady (do 11.4.2014) 
Ing. Martin Žáček, CSc.     -  člen správnej rady (od 11.4.2014) 

Kontrolná komisia k 31.12. 2014: 
Ing. Mgr. Michaela Filipková       -  predseda kontrolnej komisie 
Ing. Emil Maťko      -  člen kontrolnej komisie 
JUDr. Dušan Katonák  -  člen kontrolnej komisie 
Ing. Peter Ripka       -  člen kontrolnej komisie 
Ing. Daniel Baran         -  člen kontrolnej komisie 

Výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov je JUDr. Imrich Fekete, CSc. 

Plnenie úloh Kancelárie zabezpečovalo k 31.12.2014 celkom 28 pracovníkov v riadnom 
pracovnom pomere.  
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Správa o činnosti Kancelárie  

 

Poistný garančný fond 
Kancelária  riadi tvorbu a čerpanie poistného garančného fondu v analytickom členení : 

• podľa § 24 ods.2, § 24a, §24b zákona o poistení zodpovednosti; 

• osobitný účet zákonného poistenia. 
Poistný garančný fond je na strane príjmov tvorený príspevkami členských poisťovní, 
prijatým poistným z hraničného poistenia a inými príjmami.  
 
Tvorba zdrojov v roku 2014 v čiastke 4 101,1 tis. € bola zabezpečená: 

•  príspevkami členov   v sume 4 000,1 tis. €; 

• prijatým poistným z hraničného poistenia a úrokmi z terminovaných vkladov. Spolu 
tvorili zdroje fondu v sume 101,0 tis. €.  

 
Použitie poistného garančného fondu na úhradu nákladov v čiastke 4 378,5 tis. € bolo 
realizované: 

• výplatami poistných plnení podľa §24 ods. 2, §24a a §24b  zákona o poistení 
zodpovednosti;  

• nákladmi na vybavovanie poistných udalostí;  

• nákladmi na zaistenie;   

• nákladmi na plnenie úloh a nákladmi na činnosť Kancelárie.  
 
Nespotrebované zdroje poistného garančného fondu v čiastke 23 992,2  tis. €, sú likvidné 
zdroje, ktorými Kancelária disponovala. Z uvedených zdrojov bolo viazaných 19 131,1   
tis. € na krytie rezerv na poistné plnenia.  
Zostatok poistného garančného fondu v čiastke 4 861,1 tis. € sú zdroje použiteľné na 
krytie záväzkov Kancelárie  podľa § 24 ods. 2 bodu c),e),f),g), zákona č. 381/2001 Z. z. 
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Vývoj poistného garančného fondu v roku 2014 je uvedený v tabuľke nižšie: 
   
Vývoj poistného garančného fondu            tis. € 

Názov položky  Rok 2013 Rok 2014 Index 
4/3 

1 2 3 4 5 

Stav zdrojov z predchádzajúceho obdobia  9 621,2 5 964,6 0,62 

Prenos viazaných zdrojov na (RBNS+IBNR)  19 291,9 18 305,0 0,95 
Zdroje na začiatku roka A 28 913,1 24 269,6 0,84 
Tvorba poistného garančného fondu   

Predpísané poistné z hraničného poistenia 
 

11,2 7,5 0,67 

Príspevky do poistného garančného fondu 
 

100,0 4 000,1 40,00 

Iné príjmy (v tom netto úroky)  105,3 93,5 0,89 

Spolu tvorba zdrojov  B 216,5 4 101,1 18,94 

Spolu zdroje (A+B) C 29 129,6 28 370,7 0,97 
Použitie poistného garančného fondu   

Náklady na poistné plnenia D 2 851,1 2 346,0 0,82 
Náklady na plnenie úloh a náklady na zabezpečenie 
činnosti SKP vrátane investícií E 2 008,9 2 032,5 1,01 

Použitie zdrojov spolu (D+E) F 4 860,0 4 378,5 0,90 

Nespotrebované voľné zdroje (C-F) G 24 269,5 23 992,2 0,99 

Rezervy netto  (RBNS+IBNR)  H 18 305,0 19 131,1 1,05 

Stav zdrojov po použití ( G- H ) 
 

5 964,6 4 861,1 0,81 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  5 



Slovenská kancelária poisťovateľov  
Výročná správa za rok 2014 

 
 

Škodové udalosti poistného garančného fondu 
 
Celkovo bolo Kancelárii v roku 2014 nahlásených  7 202 škodových udalostí. Vybavených 
bolo 7 583 škodových udalostí. 
Vývoj všetkých škôd prijatých a vybavovaných Kanceláriou je ďalej zobrazený 
v tabuľkových prehľadoch a grafoch. 
 
 
Hlásené škodové udalosti 
 

Druh nároku 
Hlásené škodové udalosti (v ks) 

2013 2014 Index 
2014/2013 

 Škody spôsobené nezisteným vozidlom  57 67 1,18 

 Škody spôsobené vozidlom bez poistenia 3 135 3 024 0,96 

 Škody platobne neschopných poisťovní - - - 
 Škody spôsobené cudzozemským   
 vozidlom- hraničné poistenie 1 - - 

 Škody spôsobené vozidlami  z krajín   
 v systéme Zelenej karty 48 29 0,60 

Náhradné poistné plnenia 28 34 1,21 

Škody prijaté do informačného centra 4 030 4 048 1,00 

Spolu 7 299 7 202 0,99 
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Vybavené škodové udalosti 
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Druh nároku 
Vybavené škodové udalosti (v ks) 

2013 2014 Index 
2014/2013 

 Škody spôsobené nezisteným vozidlom  76 88 1,16 

 Škody spôsobené vozidlom bez poistenia 3 305 3 135 0,95 

 Škody platobne neschopných poisťovní - - - 
 Škody spôsobené cudzozemským   
 vozidlom- hraničné poistenie 1 - - 

 Škody spôsobené vozidlami  z krajín   
 v systéme Zelenej karty 37 43 1,16 

Náhradné poistné plnenia 32 32 1,00 

Škody prijaté do informačného centra 4 233 4 285 1,01 

Spolu 7 684 7 583 0,99 
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Poistné plnenia 
 

 
Druh nároku 

 

Plnenia poškodeným (tis. € ) 

2013 2014 Index 
2014/2013 

 Škody spôsobené nezisteným vozidlom  168,5 168,8 1,00 

 Škody spôsobené vozidlom bez poistenia 3 446,0 3 289,5 0,95 

 Škody platobne neschopných poisťovní - - - 
 Škody spôsobené cudzozemským    
 vozidlom -hraničné poistenie 12,4 - - 

 Škody spôsobené vozidlami  z krajín   
 v systéme Zelenej karty 57,3 35,7 0,62 

 Náhradné poistné plnenia 37,8 26,6 0,70 

Spolu 3 722,0 3 520,6 0,95 
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Evidované nároky 
 

Druh nároku 
 
 

Evidované nároky ( tis. € ) 
2013 2014 Index 

2014/2013 
Škody spôsobené nezisteným vozidlom  1 638,9 1 998,2 1,22 

Škody spôsobené vozidlom bez poistenia 8 863,7 9 024,3 1,02 

Škody platobne neschopných poisťovní - - - 

Škody spôsobené cudzozemským vozidlom - hraničné poistenie - - - 

Škody spôsobené vozidlami  z krajín v systéme Zelenej karty 2 731,8 2 942,6 1,08 

Náhradné poistné plnenia 7,4 12,7 1,72 
Spolu 13 241,8 13 977, 8 1,06 
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Hraničné poistenie 
Celkom bolo uzavretých 51 poistných zmlúv s predpísaným poistným 7 520 €. 
Uzatvorené poistné zmluvy boli v 48 prípadoch na vozidlá registrované mimo Európy. 
 
Vývoj hraničného poistenia 
         

 
Ukazovatele 2013 2014 Index 

2014/2013 
Predpísané poistné ( € ) 11 220 7 520 0,67 

Celkový počet poistných zmlúv  (ks) 66 51 0,77 

 
Regresná činnosť 
Kancelária začala od svojho vzniku do konca roka 2014 regresné konanie v 23 164  
prípadoch v celkovej sume  48 237,5 tis. €. Výška prijatých regresných náhrad od osôb, 
ktoré zodpovedajú za spôsobenú škodu predstavuje sumu 14 266,8 tis. €. V 1 477 
prípadoch boli regresné konania vo výške nároku 2 900,7 tis. € zastavené z dôvodu 
preukázania existencie platného poistenia a refundované poisťovateľom. 
V roku 2014 Kancelária prijala 1 885,9 tis. € (v roku 2013 1 575,5 tis. € ) regresných 
náhrad. Pretrváva trend väčšieho podielu regresov vymáhaných  súdnou cestou a formou 
exekúcií.  
V roku 2014 pokračovala Kancelária v spolupráci so špecializovanými externými  
spoločnosťami na outsourcing regresnej činnosti vo vymáhaní na základe mandátnych 
zmlúv.  
 
Vývoj základných ukazovateľov regresnej činnosti  
Počet  a hodnota regresov  

Ukazovateľ                    2013                  2014 
počet tis. € počet tis. € 

Začaté regresné konania*) 
21 280 44 423, 2 23 164 48 237, 5 

Uhradené, ukončené  prípady 
regresov*) 9 708 7 827,0 11 526 8 676,5 

Splácané prípady regresov*) 3 096 7 219,5 3 386 8 490,9 
Spolu prijaté náhrady regresov  
kumulatívne*) 12 804 15 046,5 14 912 17 167,4 

*) Kumulované hodnoty ku koncu roka  
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Spôsob vymáhania regresov 
Kancelária  uplatnila svoje nároky podaním žaloby v 13 449 evidovaných prípadoch, 
z toho v roku 2014 v 951 ( v roku 2013: 1 607) prípadoch. Vymoženie svojich nárokov 
formou exekúcie uplatnila Kancelária v 8 468 prípadoch, z toho v roku 2014 v 1 154 
(v roku 2013: 1 098) prípadoch. V roku 2014 pokračoval vývoj vyššieho podielu súdne 
vymáhaných regresov, ktorý prevažuje nad mimosúdnymi dohodami podielom 58,06 % 
(do roku 2013: 58,73%) na celkovom počte. Celkový medziročný vývoj spôsobov 
vymáhania znázorňuje graf. 

Vývoj spôsobu vymáhania regresov kumulatívne od roku 2002 
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Osobitný účet  zákonného poistenia  
 
Kancelária  pre rok 2014 disponovala dostatkom likvidných finančných prostriedkov na 
krytie splatných záväzkov v roku 2014 bez príspevku poisťovní. 
 
Vývoj ďalších ukazovateľov osobitného účtu zákonného poistenia je uvedený v tabuľke. 
 

Vývoj osobitného účtu zákonného poistenia                    tis. € 

 
 
Vývoj poistných plnení zo zákonného poistenia 
V roku 2014 boli realizované  poistné plnenia v celkovej sume 9 893,2 tis. €, z čoho 
6 410,7 tis. € bolo vyplatené na rentách v tom 4 986,1 tis. € na kapitalizáciu budúcich 
rentových záväzkov. Náklady na vybavovanie poistných udalostí predstavovali sumu 
1 138,8 tis. €.  
V rovine otvorených nárokov zostáva viac ako 92 súdnych sporov, ktorých žalovaná suma 
jednotlivo prevyšuje 16,7 tis. €, s celkovou žalovanou sumou 9 131,8 tis. €. 
 
 
 
 

                                 Rok 
 

 Ukazovateľ 
2002-2012 

spolu 2013 2014 
2002-2014 

spolu 

Prevod finančných prostriedkov 
z predchádzajúceho obdobia 87 788,2 35 621,3 29 577,8 87 788,2 

Príspevok členov na krytie záväzkov  101 859,2 0,0 0,0 101 859,2 

Výnosy z  umiestnenia zdrojov  (očistené o 
zrážkovú daň) 7 650,9 89,2 70,9 7 811,0 

Zdroje osobitného účtu za obdobie  197 298,3 35 710,5 29 648,7 197 458,4 

Náklady poistných plnení  150 756,7 8 475,7 9 893,2 169 125,6 

Poplatky za vybavovanie PU  17 862,3 978,9 1 138,8 19 980,0 

Iné výnosy (-) a náklady (+)  (regresy, podiel 
zaisťovateľov, súdne trovy, vrátené 
exekučné poplatky) -6 942,0 -3 321,9 -4 929,1 -15 193,0 

Celkové náklady za obdobie 161 677,0 6 132,7 6 102,9 173 912,6 

Zostatok  účtu ku koncu obdobia – zdroje  35 621,3 29 577,8 23 545,8 23 545,8 
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Vývoj nákladov v zákonnom poistení v rokoch 2002-2014 
 
 

Vývoj celkových nákladov  v zákonnom poistení
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Vývoj škodových udalostí v zákonnom poistení 
V rokoch 2002 - 2014 bolo v zákonnom poistení realizovaných 101 576 poistných plnení 
bez  rent a nahlásených bolo 29 132 škodových udalostí. V roku 2014 bola  hlásená 
1 poistná udalosť. Ide o dovolanie pri nároku v rámci už v minulosti likvidovanej udalosti. 
Celková suma evidovaných nárokov (evidencia vedená spoločnosťou ASP, a.s.) 
k 31.12.2014 je 68,2 mil. € (vrátane rent). Táto suma zohľadňuje budúce možné 
prehodnotenia nárokov za škody na zdraví vyplývajúce z valorizácie vyplácaných rent do 
dožitia. 
Vývoj škodových udalostí     
                            
Rok                
Ukazovateľ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2002-
2014 

spolu 

Hlásené 
poistné 
udalosti (ks) 

24 402 3 664 667 214 88 45 17 11 11 3 2 7 1 29 132  

Evidované 
nevybavené 
poistné 
udalosti (bez 
rent) (ks) 

15 472 10 420  5 867 3 246 2 389 1 845 1 423 1 204 1 081 1 007 941 847 766 –- 

Suma 
evidovaných 
nárokov  
(mil. € ) 

150,8 236,3 260,3 200,8 160,8 136,4 110,1 98,2 82,6 77,7 103,0 87,5 68,2 –- 

Počet 
poukazov 
vrátane 
dolikvidácií  
bez rent 
a vratiek (ks) 

76 195 7 154 4 361 3 196 1 713 1 541 1 688 1 157 919 837 1 125  871 819 101 576 

  13 



Slovenská kancelária poisťovateľov  
Výročná správa za rok 2014 

 
 

 
Vývoj evidovaných nárokov na poistné plnenia v zákonnom poistení za obdobie 
2002-2014 

Vývoj otvorených škôd
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Zo sumy otvorených nárokov vo výške 68,2 mil. € je 37,7 mil. viazaných na 307 
vyplácaných rent. 
 
Stav záväzkov zo zákonného poistenia 
V súlade so zákonom o účtovníctve vyplýva Slovenskej kancelárii poisťovateľov 
povinnosť zostaviť individuálnu účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov 
finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ.  
Kancelária prehodnotila výšku záväzku k 31.12.2014, keď nezávislý konzultant pripravil 
nové ocenenie  jednotlivých rizík v záväzku zo zákonného poistenia, a to v najlepšom a 
najhoršom scenári, kde dolná hranica odhadu predstavuje najnižší záväzok zostavený z 
najlepších scenárov a horná hranica odhadu najvyššiu hodnotu záväzku zostavenú z 
najhorších scenárov. V odhadoch je zohľadnené pokračovanie kapitalizácie budúcich 
rentových záväzkov. Z prezentovaných odhadov SKP zostavila a zaúčtovala výšku 
záväzku, ktorá rešpektuje výsledky ocenenia jednotlivých rizík v predložených scenároch 
a berie do úvahy skutočný vývoj v týchto rizikách.  
Kancelária eviduje k 31.12.2014 rezervu na záväzky v sume 57 788,0 tis. €. Rezerva 
predstavuje čistý záväzok Kancelárie. V roku 2014 boli ukončené komutácie zaisťovacích 
zmlúv, na základe ktorých boli podiely zaisťovateľov (evidované aj budúce) splatené. 
Kancelária disponovala k 31.12.2014 vlastnými zdrojmi v čiastke 23 545,8 tis. €. Na krytie 
evidovanej rezervy chýbajú Kancelárii zdroje v čiastke 34 242,2 tis. €. Deficit zdrojov 
vykazuje Kancelária ako svoju dlhodobú pohľadávku na budúce príspevky svojich členov.  
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Stanovenie rizikového poistného  na rok 2015 
Slovenská kancelária poisťovateľov vypracovala na základe hĺbkovej poistno-technickej 
analýzy štatistických údajov členských poisťovní minimálne rizikové poistné pre jednotlivé 
tarifné skupiny vozidiel pre potreby  všetkých členov Kancelárie. 

 
Spolupráca so štátnymi orgánmi 
Spolupráca s Ministerstvom vnútra SR 
Spolupráca Slovenskej kancelárie poisťovateľov s Ministerstvom vnútra SR prebiehala v 
nasledovných oblastiach: 

• Výmena   údajov z centrálnej evidencie motorových vozidiel MV SR a z registra 
poistných zmlúv; 

• Odovzdávanie údajov o dopravných nehodách; 

• Projekt Národnej evidencie motorových vozidiel. 
 
Spolupráca s okresnými úradmi 
Slovenská kancelária poisťovateľov zasiela v súlade so Zákonom č. 381/2001 Z.z. 
okresným úradom údaje o držiteľoch vozidiel, ktorí si neuzatvorili poistenie 
zodpovednosti.  
V roku 2014 sme požiadali  Ministerstvo financií SR o komplexnú informáciu výsledkov 
správnych konaní za rok 2013, a to z dôvodu, že Slovenská kancelária poisťovateľov tieto 
informácie  k dispozícii nemá, ale  rovnako tiež preto, že v roku 2013 sme okresným 
úradom poslali 350 tis. podaní, pri ktorých bola porušená právna povinnosť uzatvoriť 
poistenie zodpovednosti. 
Podľa informácií Ministerstva financií SR okresné úrady v roku 2013 riešili cca 10 tis. 
správnych konaní, čo je iba zlomok z počtu podaní Slovenskej kancelárie poisťovateľov. 
Na žiadosť okresných úradov vedie Slovenská kancelária poisťovateľov  k sankčnému 
systému spravidla jedenkrát ročne pre pracovníkov okresných úradov školenie. Podľa 
pracovníkov okresných úradov je  najväčším problémom, s ohľadom na rozsah tejto 
agendy, personálne zabezpečenie okresných úradov a kvalita dát.   

 
Členstvo v Rade Kancelárií 
Slovenská kancelária poisťovateľov  plnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z členstva 
v Rade kancelárií – účasť na pravidelných rokovaniach orgánov a plnenie úloh z nich 
vyplývajúcich, štatistická činnosť, pristúpenie k medzinárodným dohodám o Informačných 
strediskách a Odškodňovacích orgánoch, členstvo v Stredoeurópskej skupine kancelárií. 
Slovenská kancelária poisťovateľov je spolu so zástupcami Holandska, Nemecka, 
Turecka, Estónska a Malty zastúpená vo Výbore monitorov Rady kancelárií, ktorý 
monitoruje kancelárie, ktoré nie sú plnoprávnymi členmi Rady kancelárií, ale rovnako tiež 
dohliada na finančnú stabilitu celého Systému zelenej karty. Zástupca Slovenskej 
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kancelárie poisťovateľov bol Radou Kancelárií schválený ako člen Výboru monitorov už 
na tretie funkčné obdobie.  

 
Priority Slovenskej kancelárie poisťovateľov v roku 2015 
V roku 2015 sa Kancelária popri svojej základnej pôsobnosti, ktorá jej vyplýva 
z ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o poistení zodpovednosti,  prioritne zameria na riešenie 
týchto úloh: 

1. Docieliť legislatívne zmeny s cieľom znížiť počet nepoistených vozidiel; Sankčný 
systém by sa mal preniesť priamo na Kanceláriu. 

2. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a členskými poisťovňami pokračovať 
s projekte Národná evidencia vozidiel; 

3. V spolupráci s členskými poisťovňami pracovať na vytváraní 
systému odhaľovania poistných podvodov s využitím registrov prevádzkovaných 
Kanceláriou. 

 

Finančná časť 
Finančnú časť Výročnej správy tvorí Účtovná závierka zostavená za rok končiaci           
31. decembra 2014 podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení 
prijatom EÚ a Správa nezávislého audítora, ktoré sú uvedené v Prílohe číslo 1 Výročnej 
správy.  

 
Správa kontrolnej komisie 
Správa kontrolnej komisie je uvedená v Prílohe číslo 2 Výročnej správy. 

 

 

Bratislava, 1. marec 2015 
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