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Slúžime Vám s radosťou

TRADÍCIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO 
POISTENIA NA SLOVENSKU

● historické pramene o pomoci štátu pri zvládnutí prírodných
katastrof siahajú až do roku 1748, kedy panovníčka M.T. založila
„Fond na úhradu škôd“ spôsobených požiarom, povodňami a
nepriaznivým počasím napr. krúpami

● od roku 1996 – do 31.12.2012 fungoval v SR základný systém z
Riadenia rizík – refundácia časti ročného poistného
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PRÍRODNÉ KATASTROFY NA SLOVENSKU
(BLÍZKA MINULOSŤ) 

● Povodne v roku 2010, ktoré zasiahli strednú a východnú Európu, kde najviac 
postihnutou krajinou bola SR; poisťovne vyplatili cca 100 miliónov eur 

● Jarné mrazy 2016-2017 spôsobili ovocinárom v SR existenčné problémy; v 
roku 2016 bola ovocinárom poskytnutá ad hoc pomoc. Kto pomôže 
ovocinárom v roku 2017?
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PRÍRODNÉ KATASTROFY NA SLOVENSKU

Príklad 1.
Krúpy a víchrice
 V r.  2010 klient, ktorý zaplatil za poistenie plodín 4 378,- €, bol odškodnený 

vo výške 94.373,- € (obilniny = 100%, repka olejná ozimná = 100 %, slnečnica 
vo fáze kvitnutia = 100 %).

Po vyčíňaní živlov vyzeralo slnečnicové pole ako Vysoké Tatry bez stromov
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RIADENIE RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Príklad 2.
● Motorové vozidlo:  poistná suma = 58 445 €, poistné po zľavách (PZP + 

KASKO) 1 306,17€/rok
● % z poistnej sumy cca 3%
● SHR: 70 ha ornej pôdy, poistná suma  57 000 €, riziká krupobitie, víchrica, 

požiar, poistné 2 036,76 €/rok
● % z poistnej sumy cca 3,57%
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ŠTÁTNA POMOC A DOTÁCIE NA POISTENIE
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RIADENIE RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE - ČR

Garancia minimálnej výšky dotácií – r. 2018, návrh

● 35 – 65% špeciálne plodiny
● 35 – 50% hospodárske zvieratá
● 35 – 50% ostatné poľné plodiny
● 30% lesy

● Fond nepoistiteľných rizík zatiaľ sucho a trvalé zrážky v období
zberu väzba poistiteľné a nepoistiteľné riziká – z Fondu bude
môcť čerpať náhrady len ten poľnohospodár, ktorý je „dobrým
poľnohospodárom“ – to je ten, ktorý je komerčne poistený.
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RIADENIE RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE - MR

Garancia minimálnej výšky dotácií:
● 30 - 65 %  podľa typu poistenia plodín, zvierat, majetku

Poznámky:
● Poistenie plodín, zvierat a  majetku, musí byť u jedného poisťovateľa = 

DIVERZIFIKÁCIA
● Straty na výnosoch pre danú plodinu sa vypočítajú z priemerných 5-

ročných výsledkov, pričom sa vylúči najlepší a najhorší rok a zostatkové
3 roky sa spriemerizujú

Fond  nepoistiteľných rizík: 
● Choroby, škodcovia napr. u plodín
● Do fondu prispieva štát a farmár rovnakým dieľom
 poľné plodiny – 3,30 €/ha
 sady, vinice, zelenina, sklenníky 10 €/ha
● Odškodnenie len v prípade, ak je strata na úrode vyššia ako 30%
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RIADENIE RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE

● Poďme spolu riadiť riziká kryté poistením a nepoistiteľné
riziká 

● KTO????                Štát + poisťovne + poľnohospodárske 
komory + RENOMIA AGRO  

● PREČO???            lebo poisťovne + poľnohospodárske 
komory + RENOMIA AGRO rozumejú poľnohospodárom a 
chcú pomôcť štátu vytvoriť riadený a sofistikovaný systém 
pomoci pre takto dlhodobo skúšané odvetvie ničené 
prírodnými živlami a nákazami zvierat
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ĎAKUJEME VÁM ZA POZORNOSŤ
A TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI 

&                                         &  

PARTNERI  VAŠEJ KONFERENCIE
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