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Príhovor predsedu dozornej rady

 
 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
v predloženej výročnej správe nájdete podrobné informácie o hospodárskych výsledkoch 
KOMUNÁLNEJ poisťovne za rok 2019. 
 
Napriek tomu, že pre odvetvie poisťovníctva bol uplynulý rok z pohľadu legislatívnych zmien opäť 
náročný, dosiahla KOMUNÁLNA poisťovňa predpísané poistné vo výške 167,5 milióna eur, z čoho 
životné poistenie predstavovalo hodnotu 88,4 milióna eur a neživotné poistenie 79,1 milióna eur. 
Hospodársky výsledok dosiahol úroveň 1,8 mil. eur zisku pred zdanením. 
Tieto výsledky ukazujú, že našu snahu o poskytovanie kvalitných služieb a klientskej starostlivosti  spolu 
so zrozumiteľnými produktami naši klienti oceňujú. Napokon, patrí k DNA našej spoločnosti, že sme 
súčasťou lokálnych komunít, že dobre poznáme slovenský trh, obyvateľov Slovenska a ich potreby.  
Predovšetkým chcem vyzdvihnúť dlhoročné partnerstvo komunálnej sféry a KOMUNÁLNEJ poisťovne, 
kde sme od začiatku chceli byť blízko predstaviteľom a obyvateľom miest a obcí na celom Slovensku. 
Máme komplexnú ponuku poistení pre obyvateľov i obce, ale aj špecifické poistné produkty pre mestá, 
dediny či vyššie územné celky. KOMUNÁLNA poisťovňa bude strategické partnerstvo so Združením 
miest a obcí Slovenska rozvíjať aj v nasledujúcich rokoch a snažiť sa ešte lepšie chápať a napĺňať 
potreby komunálnej sféry. 
 
Zmyslom našej práce je predovšetkým pomáhať ľuďom chrániť všetko, na čom im záleží. 
Okrem našej každodennej pomoci sa snažíme správať zodpovedne aj voči okoliu. 
Naše filantropické aktivity sme zamerali na rozvoj detí a mladých ľudí v rôznych regiónoch Slovenska, 
najmä prostredníctvom spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska a jej programu Komunity priateľské 
k deťom a mladým ľuďom. Každoročne tiež podporujeme množstvo spoločenských, kultúrnych 
a športových aktivít organizovaných mestami a obcami, čím prispievame k skvalitneniu priestoru na 
život ich obyvateľom.  
Do aktivít spoločenskej zodpovednosti sa osobne zapojili aj zamestnanci KOMUNÁLNEJ poisťovne, keď 
v rámci Dní sociálnych aktivít pripravili športovo-zábavný program pre deti a pomáhali pri revitalizácii 
areálov materských škôl vo všetkých krajoch Slovenska. 
 
Vážené dámy a páni,  
 
KOMUNÁLNA poisťovňa je úspešná a progresívna spoločnosť, ktorá má jedinečnú šancu byť ešte 
ambicióznejšia. Som presvedčený, že základ úspechu tvoria predovšetkým všetci zamestnanci,  
ktorí vynikajúco poznajú svojich klientov a ich potreby, a zároveň sú schopní adaptovať naše globálne 
know-how, dizajn produktov a ich distribúciu na potreby slovenského trhu.  

Dr. Peter Thirring
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Príhovor predsedu dozornej rady

Ďakujem celému tímu KOMUNÁLNEJ poisťovne za odhodlanie a prácu v roku 2019 a verím, že bude aj 
naďalej plniť stanovené ciele, pokračovať v zavádzaní inovácií – a to nielen v oblasti produktov, ale aj 
v oblasti digitalizácie – a že bude schopný oslovovať aj nových klientov predovšetkým z radov fyzických 
osôb či malých a stredných podnikateľov. 
Poďakovanie samozrejme patrí aj našim klientom za dôveru, spolupracujúcim organizáciám 
a spoločnostiam za pomoc pri napĺňaní našej stratégie a poslania. Vďaka vám všetkým potvrdila 
KOMUNÁLNA poisťovňa svoje postavenie stabilnej a silnej poisťovne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



ÚVODNÉ SLOVO
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Úvodné slovo predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky

 
 
 
 
Vážení akcionári a klienti, obchodní partneri, kolegyne a kolegovia, 
 
pri hodnotení roka 2019 môžeme poukázať najmä na fakt, že v neľahkom období, ktorým poistný trh 
prechádza, sme dokázali ponúknuť atraktívne produkty a vysokokvalitné služby. Klienti sú naším 
základným aktívom, a preto úsilie o získanie a udržanie ich priazne a spokojnosti je v KOMUNÁLNEJ 
poisťovni trvalé a všadeprítomné. 
 
Počas celého roka sme pokračovali v rozvíjaní digitalizácie našich produktov a služieb s cieľom zvýšiť 
ich kvalitu a naplniť požiadavku modernej digitálnej komunikácie. Za všetky projekty spomeniem 
klientsky portál e-KOMfort, ktorý ponúka štandardné nástroje na správu osobných údajov a poistných 
zmlúv. Zároveň sme zrýchlili a zjednodušili celý proces uzatvárania poistných zmlúv a riešenia 
poistných udalostí. Venovali sme sa revízii nášho produktového portfólia, aby sme mohli našim 
klientom ponúkať také poistenia rizík, ktoré budú vyhovovať ich potrebám. Rovnako sme významne 
zmenili cenotvorbu v oblasti neživotného poistenia s cieľom postupne zvyšovať profitabilitu produktov 
tohto druhu poistenia. 
 
KOMUNÁLNA poisťovňa je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou. Kvôli potrebe rastu 
konkurencieschopnosti budú v nej neustále prebiehať zmeny, ktoré si vyžiadajú od každého 
zamestnanca kontinuálne zdokonaľovanie svojich osobných schopností a výkonnosti. Najväčšou 
vlastnou hodnotou spoločnosti sú práve ľudské zdroje s pozitívnymi a angažovanými postojmi. Preto 
jedným zo strategických cieľov vedenia spoločnosti bolo zvyšovanie profesionality a lojality 
zamestnancov a jej spolupracovníkov prostredníctvom nových profesionálno-rozvojových programov. 
Jednak sme sa zamerali na rozvoj manažérskych zručností s cieľom posilniť vnútornú motiváciu 
a schopnosť manažérov budovať funkčné a výkonné tímy a zároveň s cieľom zosúladiť štýly riadenia 
v celej spoločnosti. Pracovníci úsekov centrály absolvovali školenia zamerané na rozvoj komunikačných 
zručností, time manažmentu, tímovej spolupráce a orientácie na výsledok. 
Naša obchodná služba prešla reorganizáciou, reštrukturalizáciou a zaviedli sme nový odmeňovací 
systém v oboch vlastných distribučných kanáloch. 
 
Vážené dámy a páni, 
 
rada by som sa na tomto mieste poďakovala všetkým zamestnancom KOMUNÁLNEJ poisťovne za ich 
každodennú prácu a osobný príspevok každého jednotlivca k výsledkom našej spoločnosti v roku 2019. 
Veľmi im želám, aby ich neopúšťala zdravá ambicióznosť, chuť po úspechoch a osobnom 
zdokonaľovaní.  

Ing. Slávka Miklošová
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Úvodné slovo predsedníčky predstavenstva a generálnej riaditeľky

Takisto chcem poďakovať našim klientom a obchodným partnerom za ich dlhoročnú dôveru, ktorou 
rovnakou mierou prispievajú k úspechu KOMUNÁLNEJ poisťovne. 
Naším záväzkom do budúcnosti je podávať výkony, ktoré od nás očakávajú klienti, akcionári, 
zamestnanci a obchodní partneri. Spolu s kolegami a spolupracovníkmi chceme zvyšovať kvalitu 
a efektívnosť nášho hospodárenia, plniť hospodárske plány a dosiahnuť stanovené obchodné výsledky. 
Všetky realizované aktivity smerujú k tomu, aby bola KOMUNÁLNA poisťovňa dlhodobo profitabilnou 
spoločnosťou.   
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O SPOLOČNOSTI
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O spoločnosti

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je komerčnou poisťovňou s univerzálnou 
licenciou, ktorá pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1994. Jej poslaním je poskytovať svojim 
klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného poistenia, poistenia motorových 
vozidiel a majetku občanov, zodpovednostného poistenia a v oblasti poistenia priemyselných rizík.  
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 19. 
októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne začala 1. januára 1994. V pomerne krátkom čase si vybudovala 
silné putá na komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo základných pilierov nášho podnikania. 
K výraznej zmene došlo v spoločnosti po akvizícii v roku 2001, keď sa poisťovňa stala súčasťou silnej 
medzinárodnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Klienti tým získali istotu 
v podobe silného a stabilného akcionára, ktorým Vienna Insurance Group bezpochyby je. Dokazuje to 
aj dlhodobo pozitívne hodnotenie agentúry Standard &Poor´s. 
Výhodou mnohopočetnej rodiny poisťovní holdingu Vienna Insurance Group je zúročenie najlepších 
skúseností sesterských poisťovní v iných krajinách pre klientov na Slovensku. KOMUNÁLNA poisťovňa 
dokáže čerpať zo skúseností a rokmi osvedčeného know-how  akcionára, najmä pri inovácii produktov 
a služieb tak, aby spĺňali európske štandardy a boli pre klientov čo najatraktívnejšie a najvýhodnejšie. 
Práve preto sa nachádza na vysokých priečkach v povedomí slovenských spotrebiteľov pri kúpe 
poistenia.  
 
Všeobecné informácie o spoločnosti, poradenstvo pri výbere zo širokej ponuky poistenia osôb, 
majetku, vozidiel, podnikateľov a priemyslu a zabezpečenie kontaktu na obchodného zástupcu vám 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ponúka na internetovej stránke www.kpas.sk 
alebo na infolinke 0800 11 22 22.  
 
Základné údaje  
Obchodné meno: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
Sídlo:   Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 
Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B 
Dátum zápisu do obchodného registra:  1. 1. 1994 
Základné imanie:   18 532 240 eur 
Rozsah splatenia:   18 532 240 eur 
Počet akcií:    5 582 kmeňové, zaknihované 
Menovitá hodnota jednej akcie: 3 320 eur 
Akcionárska štruktúra:   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
     61,05 %, 3 408 akcií 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
38,95 %, 2 174 akcií 

Majetkové účasti:   Slovexperta, s. r. o. – 15 % 
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. –  9 % 

 
V roku 2019 došlo k zmene stanov spoločnosti, pričom podstatou prijatých zmien bola zmena výšky 
základného imania a s tým spojená zmena počtu kmeňových akcií znejúcich na meno. Spoločnosť 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorá upísala v súlade s Dohodou 
akcionárov spoločnosti 1 382 kmeňových zaknihovaných akcií na meno, s menovitou hodnotou 
jednej akcie 3 320 eur a emisným kurzom 14 409,82 eur za jednu akciu, splatila v celom rozsahu 
100 % emisného kurzu všetkých upísaných akcií v celkovej výške 19 914 371,24 eur vrátane 100 % 
menovitej hodnoty všetkých upísaných akcií v celkovej výške 4 588 240 eur.  
Zmena výšky základného imania a s tým spojená zmena akcionárskej štruktúry je však účinná až odo 
dňa zápisu zmeny v Obchodnom registri Slovenskej republiky, t. j. 9. januára 2020. 
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O spoločnosti

Predmet podnikania 
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného 
poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví, a to v rozsahu: 
 
Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 
 

1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) 
a) fixné peňažné plnenie, 
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením, 
d) cestujúcich, 
e) individuálne zdravotné poistenie. 

 
2. Poistenie choroby 

a) fixné peňažné plnenie, 
b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, 
c) s kombinovaným plnením, 
d) individuálne zdravotné poistenie. 

 
3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových 

a) motorových dopravných prostriedkoch, 
b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 
 

7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na 
použitý dopravný prostriedok. 

 
8.  Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom až siedmom bode, spôsobených 
 a) požiarom, 
 b) výbuchom, 
 c) víchricou, 
 d) prírodnými živlami inými ako víchrica, 
 e) jadrovou energiou, 
 f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 
 
9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, 

vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami, napríklad krádežou, ak nie sú 
tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 

 
10. Poistenie zodpovednosti  

a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
b) dopravcu. 

 
13.  Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 

 
14.  Poistenie úveru 
 a) všeobecná platobná neschopnosť, 
 b) exportný úver, 
 c) splátkový úver, 
 d) hypotekárny úver, 
 e) poľnohospodársky úver. 
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O spoločnosti

15.  Poistenie záruky 
 a) priame záruky, 
 b) nepriame záruky. 
 
16.  Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich 
 a) z výkonu povolania, 
 b) z nedostatočného príjmu, 
 c) zo zlých poveternostných podmienok, 
 d) zo straty zisku, 
 e) z trvalých všeobecných nákladov, 
 f) z neočakávaných obchodných nákladov, 
 g) zo straty trhovej hodnoty, 
 h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, 
 i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, 
 j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, 
 k) z ostatných finančných strát. 
  
18. Asistenčné služby. 

 
Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 
 

1. Poistenie  
a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia 

s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami,  
b) dôchodkové poistenie, 
c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na 

zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad 
invalidity následkom úrazu alebo choroby. 
 

2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad 
uzavretia manželstva. 

 
3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 

 
6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú 

jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v 
určenej výške. 

 
2. Vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 
 1. prijímania vkladov, 
 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 
 
3. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.  
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O spoločnosti

POBOČKY – interná sieť: Bratislava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina,  
Košice, Prešov

Oddelenie kontroly

Úsek informačných technológií

Úsek aktuariátu

Compliance officer

Metodika prevádzky NP

Personálny rozvoj

Podateľna a archív

Mzdová učtáreň

Vzdelávanie

Oddelenie učtárne

Dane a financie

Inkaso, exkaso a provízie

Interný servis

Vývoj a údržba

Likvidácia škôd z poistenia MV

Správa sietí, systémov, PC

Dátové centrum

Podporné činnosti

Likvidácia škôd z poistenia majetku 
a zodpovednosti za škodu 

Regionálne centrá Banská Bystrica, Košice

Vznik a vývoj produktov

Underwriting majetku, zodpovednosti 
a MV

Likvidácia PU, registrácia a upisovanie 
rizík

Vznik a vývoj produktov 
a poistná matematika

Úsek controllingu

Úsek investmentu

Úsek riadenia rizík

Úsek ekonomický

Úsek komunikácie a bankopoisťovníctva

Dozorná 
rada

Úsek vnútorného 
auditu

Valné 
zhromaždenie

Predstavenstvo

Sekretariát
predstavenstva

Regionálne centrum prevádzky ŽP

Regionálne centrum prevádzky NP

Metodika prevádzky ŽP

Organizačná štruktúra

Úsek neživotného poistenia 

Úsek interného servisu a centrálneho nákupu

Úsek likvidácie poistných udalostí NP

Úsek obchodnej služby

Úsek externého predaja

Oddelenie spolupráce s autopredajcami  
a lízingovými spoločnosťami

Oddelenie rozvoja obchodu

Úsek prevádzky

Úsek právny

Úsek zaistenia

Úsek poistenia osôb

Úsek riadenia rozvoja ľudských zdrojov
13



O spoločnosti

Dozorná rada 
Dr. Peter Thirring – predseda dozornej rady  
Dr. Judit Havasi – podpredsedníčka dozornej rady 
Mgr. Magdaléna Adamová – členka dozornej rady  
Ing. Jana Bibová – členka dozornej rady 
Mag. Christian Brandstetter – člen dozornej rady 
Mgr. Katarína Gáliková - členka dozornej rady  
Ing. Milan Muška – člen dozornej rady 
Mag. Dr. Claudia Ungar-Huber - členka dozornej rady  
Dipl. Ing. Doris Wendler – členka dozornej rady  
 
Predstavenstvo 
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka  
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - členka predstavenstva  
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva  
Mgr. Blanka Hatalová - členka predstavenstva  
Ing. Peter Polakovič - člen predstavenstva  
 
Prokurista 
JUDr. Ľuboš Tóth, LL.M  
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SÚČASŤ VIENNA INSURANCE GROUP
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Súčasť Vienna Insurance Group

„Stredobodom nášho záujmu sú klienti v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy, ktorým 
poskytujeme produkty a služby prispôsobené ich požiadavkám. Naša stratégia je zameraná na 
udržateľnú ziskovosť a kontinuálny rast výnosov, čo z nás aj v dnešnej dynamicky sa meniacej dobe robí 
spoľahlivého partnera.“ 

 
Viac ako 25 000 zamestnancov Vienna Insurance Group pracuje v 50 poisťovacích spoločnostiach v 30 
krajinách. Vyvíjame poistné riešenia, ktoré zodpovedajú individuálnym a lokálnym potrebám, čo nás 
zaraďuje medzi lídrov poisťovacieho sektora v Rakúsku a v strednej a východnej Európe. 
 
Odbornosť a stabilita 
Vienna Insurance Group je medzinárodná poisťovacia skupina so sídlom v rakúskej metropole. Po páde 
železnej opony v roku 1989 sa VIG rýchlo pretransformovala z čisto rakúskej spoločnosti na 
medzinárodnú skupinu. VIG je v oblasti finančného zabezpečenia rizík synonymom stability a 
odbornosti. Korene skupiny siahajú až do roku 1824. Takmer 200 rokov skúseností v kombinácii so 
zabezpečovaním poistného krytia vytvárajú stabilnú a bezpečnú základňu pre viac ako 22 miliónov 
klientov skupiny. 
 
Zameranie na strednú a východnú Európu 
Popri Rakúsku VIG jasne vníma oblasť strednej a východnej Európy ako svoj domáci trh. Viac ako 
polovica vygenerovaného poistného pochádza práve z regiónu strednej a východnej Európy. V centre 
záujmu VIG je tento región aj pokiaľ ide o obchodnú činnosť. Dôvodom sú predovšetkým ekonomické 
prognózy, ktoré predpovedajú dvojnásobný rast oproti krajinám západnej Európy a zároveň hustota 
poistenia, ktorá je stále hlboko pod priemerom Európskej únie. 
 
Prítomnosť na lokálnych trhoch 
Pre VIG je finančná ochrana jej klientov pred rizikami zodpovednosťou. Sleduje pritom stratégiu 
viacerých značiek, ktorá stavia na etablovaných lokálnych značkách a lokálnom manažmente. Je to 
práve sila jednotlivých značiek a lokálneho know-how, ktoré skupine umožňujú byť blízko ku svojim 
klientom a v konečnom dôsledku ju robia úspešnou. 
 
Finančná sila a úverová kvalita 
Medzinárodne uznávaná ratingová agentúra Standard & Poor´s udelila VIG rating „A+“ so stabilným 
výhľadom. To znamená, že skupina je stále najlepšie hodnotenou spoločnosťou v indexe ATX 
Viedenskej burzy cenných papierov. Vienna Insurance Group je kótovaná na burze cenných papierov 
vo Viedni a v Prahe. Asi 70 % akcií VIG je vo vlastníctve Wiener Städtischen Versicherungsverein – 
stabilného hlavného akcionára s dlhodobým zameraním. Ostatné akcie sú verejne obchodovateľné. 
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Rok 2019 sa na slovenskom poistnom trhu opäť niesol v znamení implementácie viacerých 
legislatívnych zmien vyplývajúcich z európskych noriem pre poisťovníctvo, ako aj zmien v slovenskej 
legislatíve. Všetky tieto legislatívne a regulačné požiadavky vyvolali potreby rozsiahlych úprav 
produktov a informačných systémov, ako aj procesov a dokumentácie činností súvisiacich so 
starostlivosťou o klienta. 
Úvod roka sa v neživotnom poistení niesol v znamení úprav procesov a IT systémov súvisiacich so 
zavedením dane z poistenia a s novelizáciou Občianskeho zákonníka, ktoré sa týkali úpravy nastavenia 
termínov na zasielanie výziev, upomienok a zánikov poistenia v dôsledku neuhradenia poistného.  
 
Celkové predpísané poistné spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
zaúčtované za rok 2019 predstavovalo 167,5 milióna eur, z čoho životné poistenie predstavovalo 
hodnotu 88,4 milióna eur a neživotné poistenie hodnotu 79,1 milióna eur. Vo vysoko konkurenčnom 
prostredí slovenského poistného trhu bola z pohľadu produkcie spoločnosť úspešná najmä v segmente 
investičného životného poistenia a majetkového poistenia.  
V oblasti predaja bankových produktov nášho strategického partnera, ktorým je Slovenská sporiteľňa, 
sa nám v roku 2019 podarilo sprostredkovať 63 úverov zabezpečených záložným právom 
k nehnuteľnosti v celkovom objeme 3,9 milióna eur, 61 spotrebných úverov v celkovom objeme 826 
tisíc eur a 952 súhlasov s inkasom. 
Strategické smerovanie obchodných činností nadväzovalo na aktivity obchodnej služby 
v predchádzajúcich rokoch so zameraním sa na rast tržieb strategických ziskotvorných produktových 
skupín. Dôraz sa kládol aj na budovanie obchodných tímov vlastných distribučných sietí, zlepšovanie 
spolupráce s komunálnou sférou cez strategické partnerstvo so Združením miest a obcí Slovenska, 
zvýšenie predaja retailových produktov životného poistenia s bežne plateným poistným, či kvalitný 
servis existujúcim klientom v záujme udržania existujúceho kmeňa poistných zmlúv. Medzi ďalšie 
strategické úlohy bol zaradený intenzívny cross-selling a up-selling, optimalizácia distribučných 
nákladov a ďalšie rozširovanie spolupráce s predajcami automobilov. Strategické úlohy boli 
koncipované najmä v záujme dosiahnutia plánovaných obchodných cieľov. 
 
Poistenie a zaistenie 
V produktovej oblasti sa KOMUNÁLNA poisťovňa zamerala najmä na aktualizáciu existujúcich 
produktov s cieľom inovovať produkty a zatraktívniť podmienky poistenia s prihliadnutím na 
legislatívne a trhové požiadavky.  
V životnom poistení šlo najmä o rekalkuláciu životných produktov s cieľom dosiahnuť implementáciu 
právnych predpisov súvisiacich so znením § 70a zákona č. 39/2015 Z.z. „Pravidlá pre výpočet odkupnej 
hodnoty“. Po analýze produktového portfólia boli ponúkané produkty v poistení osôb nastavené tak, 
aby pokrývali všetky vekové kategórie, dokázali lepšie chrániť pred možnými nepriaznivými životnými 
situáciami a rozšírili krytie poistených rizík. 
Zároveň sme pripravili špeciálnu ponuku pripoistení pre seniorov pod názvom Senior klub. Ide 
o vybranú skupinu rizík, ktoré si seniori v minulosti vzhľadom na vek nemohli poistiť. Posunuli sme 
hranice minimálneho a maximálneho vstupného veku, čím sme rozšírili skupinu osôb, ktorým môžeme 
ponúknuť poistenie vybraných rizík. 
V neživotnom poistení kládla poisťovňa dôraz na kvalitné upisovanie rizík v oblasti poistenia 
motorových vozidiel. V tomto segmente sa významne zmenila politika cenotvorby s cieľom postupne 
zvyšovať profitabilitu produktov tohto druhu poistenia. V roku 2019 bola zavedená segmentácia  
v individuálnom PZP a tiež v individuálnom havarijnom poistení. Základným cieľom je správne 
nastavenie sadzieb podľa rizikového profilu klienta pre rôzne regióny a skupiny klientov s ohľadom na 
ich škodový profil a tak dosiahnuť požadovanú profitabilitu produktov poistenia motorových vozidiel. 
Zaistenie ako nástroj riadenia rizík chráni klientov KOMUNÁLNEJ poisťovne, jej akcionárov, ako aj 
samotnú spoločnosť pred neočakávanými škodovými udalosťami individuálneho alebo katastrofického 
charakteru a predstavuje významný stabilizačný faktor spoločnosti. 
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Rok 2019 bol z pohľadu zaistných programov veľmi intenzívny, vzhľadom na výskyt väčšieho množstva 
nadlimitných resp. frekvenčných individuálnych a katastrofických škôd. Zároveň sa potvrdilo, že zaistný 
program KOMUNÁLNEJ poisťovne je zostavený konzervatívnym spôsobom tak, aby obmedzil riziko 
finančnej straty a ochránil vlastné kapitálové zdroje a zároveň je plne v súlade s koncernovou 
stratégiou Vienna Insurance Group. Vzhľadom na túto skutočnosť sa rozsah krytia, jeho účinnosť ako 
aj stratégia zaistenia v roku 2019 nezmenili. 
V rámci krytia prírodných katastrof profituje KOMUNÁLNA poisťovňa z výhod skupinového zaistného 
programu, ktorý zabezpečuje krytie až do výšky 250-ročnej škody a spĺňa všetky požiadavky 
vyplývajúce zo smernice Solvency II. Modelovanie a umiestnenie tohto katastrofického krytia sa 
uskutočňuje v spolupráci s renomovanými zaistnými maklérmi. 
Hlavným obligatórnym partnerom KOMUNÁLNEJ poisťovne je koncernová zaisťovňa VIG Re zajišťovna, 
a.s. a VIG Holding, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé riziká retrocedujú do skupinových zaistných 
programov. Spoločnosť taktiež spolupracuje s externými zaistnými partnermi, ktorých finančná sila a 
rating zaručujú dostatočnú garanciu plnenia záväzkov voči klientom v prípade neočakávaných 
škodových udalostí individuálneho, frekvenčného alebo katastrofického charakteru. 
 
Likvidácia poistných udalostí  
KOMUNÁLNA poisťovňa aj v priebehu roku 2019 pokračovala vo zvyšovaní kvality a dostupnosti 
poskytovaných služieb klientom. Pri vybavovaní nárokov na poistné plnenie kládla veľký dôraz najmä 
na kvalitu a rýchlosť vybavovania nahlásených poistných udalostí. Cieľom bolo zrýchliť procesy, a tým 
skrátiť dobu likvidácie škôd. Nemalý dôraz kládla aj na efektívnosť a bezpečnosť každej časti procesu a 
detekovanie klientov, ktorí vykazovali známky podozrivých poistných udalostí. 
Z poistenia osôb bolo v roku 2019 hlásených 9 120 poistných udalostí (bez odkupov), z toho v životnom 
poistení bez pripoistení to bolo 4 533 poistných udalostí. Z pripoistení k životným poisteniam bolo 
hlásených 4 249 poistných udalostí a z neživotného poistenia osôb 338 poistných udalostí. Poistné 
plnenia predstavovali sumu 11,9 milióna eur, z čoho suma vyplatených poistných plnení zo životných 
poistných zmlúv bola vo výške 10,6 milióna eur, z pripoistení k životným poisteniam 1,2 milióna eur a 
za poistné udalosti neživotného poistenia (napr. samostatné úrazové poistenia osôb) bolo vyplatené 
plnenie 0,08 milióna eur. 
V oblasti neživotného poistenia bolo hlásených celkovo 43 365 poistných udalostí, z toho v PZP 19 048, 
v havarijnom poistení 18 524 a v poistení ostatného majetku a zodpovednosti 5 793. 
Vybavených bolo celkovo 45 105 poistných udalostí a vyplatené poistné plnenie dosiahlo celkovú výšku 
51,4 milióna eur, čo predstavuje oproti roku 2018 pokles o 7,8 %. Z toho v povinnom zmluvnom 
poistení bolo vyplatené poistné plnenie v celkovej výške 25,2 milióna eur, v havarijnom poistení 20,6 
milióna a v poistení ostatného majetku a zodpovednosti 5,6 milióna eur. 
V sledovanom období bolo hlásených 2 619 poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia so 
zahraničným prvkom, z ktorých bolo vyplatené poistné plnenie v celkovej výške 6,2 milióna eur, z toho 
na škodách na zdraví 0,75 milióna eur a škodách na majetku 5,5 milióna eur. 
Stav RBNS rezerv bol v oblasti neživotného poistenia ku koncu roka 2019 v objeme 36,1 milióna eur. 
 
Ľudské zdroje 
KOMUNÁLNA poisťovňa venovala v oblasti ľudských zdrojov v roku 2019 pozornosť personálnemu 
obsadeniu pozícií, zlepšovaniu organizácie a rozvoju kultúry riadenia s cieľom dosahovať stanovené 
výsledky. Záujmom vedenia spoločnosti bolo tiež zlepšovanie pracovných podmienok a zvyšovanie 
profesionality zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti.  
K 31. 12. 2019 pracovalo v spoločnosti 485 zamestnancov, z toho 75 zamestnancov pre vybrané back-
office činnosti na čiastočný pracovný úväzok. Na manažérskych pozíciách (riaditeľ, resp. člen 
predstavenstva) pôsobilo 28 osôb, z toho 9 žien, čo tvorí 32 % manažmentu spoločnosti. 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov roku 2019 bol 414. Z celkového počtu zamestnancov má 
52 % vysokoškolské vzdelanie a priemerný vek je 43 rokov. 
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Obchodnú službu KOMUNÁLNEJ poisťovne tvoria tri distribučné kanály – interná sieť, sieť Kontinuita 
a externá sieť. Centrála spoločnosti so sídlom v Bratislave plní funkciu riadiaceho a koordinačného 
centra a zodpovedá za celkové výsledky v rámci celého Slovenska. Spoločnosť poskytuje služby a servis 
klientom na viac ako 80 obchodných miestach vo všetkých regiónoch Slovenska. V internej sieti 
pracovalo k 31. 12. 2019 203 obchodníkov, paralelne pôsobí v regiónoch takmer 300 obchodníkov 
zaradených v MLM štruktúre siete Kontinuita.  
Zároveň KOMUNÁLNA poisťovňa spolupracuje so 450 samostatnými finančnými agentmi a k nim 
viažucimi sa adresne vyškolenými viac ako 2 500 odborníkmi v pozícii podriadený finančný agent. Táto 
spolupráca je organizačne zastrešovaná špecializovanými poradcami pre externý obchod, ktorí pôsobia 
vo všetkých krajských mestách s výnimkou Trnavy. 
 
Spoločenská zodpovednosť 
Podpora detí a mladých ľudí zostala v centre aktivít KOMUNÁLNEJ poisťovne v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti aj v roku 2019.  
Už piaty rok je spoločnosť partnerom programu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom, ktorý je 
realizovaný v spolupráci so ZMOS a Nadáciou pre deti Slovenska. Cieľom programu je budovanie takých 
komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní 
a realizácii aktivít v komunite.  
KOMUNÁLNA poisťovňa rozvíjala svoje partnerstvo s mestami a obcami na Slovensku nielen 
prostredníctvom poistenia mestského a obecného majetku, ale aj podporou športových, kultúrnych 
či spoločenských podujatí v jednotlivých komunitách. V roku 2019 finančne podporila KOMUNÁLNA 
poisťovňa 165 takýchto podujatí. V spolupráci so ZMOS pokračovala aj v podpore projektu Oskar bez 
bariér. V rámci neho sú ocenené také iniciatívy miest a obcí, ktoré uľahčujú a skvalitňujú život 
hendikepovaným spoluobčanom.  
Do aktivít spoločenskej zodpovednosti sa osobne zapojili aj zamestnanci KOMUNÁLNEJ poisťovne. 
V rámci tzv. Dní sociálnych aktivít zorganizovali už po druhýkrát Športový deň v materských školách. 
Počas neho pripravili zamestnanci poisťovne športovo-zábavný program pre deti a pomáhali pri 
revitalizácii areálov škôlok vo všetkých krajoch Slovenska. 
 
Informačné technológie a digitalizácia 
V roku 2019 pokračovala KOMUNÁLNA poisťovňa v oblasti informačných technológií v napĺňaní 
strategických cieľov spoločnosti zintenzívňovaním podpory obchodných činností a vnútropodnikových 
procesov, so zameraním sa na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a komfortu zákazníkov. V 
oblasti informačných technológií poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku sa naďalej 
pokračuje vo funkčnom spoločnom back-office poisťovní KOOPERATIVA a KOMUNÁLNA poisťovňa. 
Obe spoločnosti využívajú služby spoločných dátových centier a využívajú centrálne udržiavaný a 
vyvíjaný poistno-technický systém v poisťovni KOOPERATIVA jedným tímom pracovníkov, čo poskytuje 
synergické efekty pri implementácii nových funkčností. 
V roku 2019 pokračoval a úspešne dodal ďalšie fázy viacročný projekt modernizácie hlavného poistno-
technického systému ako podprojekt skupinového projektu KING. Projekt má za úlohu zrealizovať 
komplexnú výmenu systému postaveného na dnes už zastaraných technológiách jeho preklopením do 
štandardnej modernej architektúry a zosúladiť jeho možnosti s modernými trendami a potrebami. 
Pre efektívne riadenie obchodnej služby a zlepšenie starostlivosti o zákazníkov bol do pilotnej 
prevádzky na vybraných obchodných miestach zavedený systém pre riadenie vzťahov so zákazníkmi 
(CRM), ktorý obchodníkom umožňuje lepšie plánovanie aktivít, zabezpečuje lepšiu a prehľadnejšiu 
informovanosť o aktivitách na zmluvách a škodových udalostiach klientov, čím prispieva k napĺňaniu 
cieľa lepšej starostlivosti o klienta. V neposlednom rade systém umožňuje riadenú exekúciu 
obchodných a servisných kampaní. 
V priebehu roka 2019 sa naďalej intenzívne pracovalo na digitalizácii obchodných procesov v podpore 
predaja produktov formou implementácie online produktových kalkulačiek s tvorbou digitálnej 
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dokumentácie a automatickým importom do poistno-technického systému. S ohľadom na  zvyšovanie 
efektivity procesov, zlepšovania dátovej kvality a zrýchlenie procesu predaja koncovým zákazníkom a 
v neposlednom rade aj v súlade so spoločenskou a environmentálnou zodpovednosťou bol poisťovňou 
intenzívne podporovaný model bezpapierového predaja, tzv. dojednanie zmlúv na diaľku. 
Ďalším dôležitým prvkom pre digitálnu transformáciu spoločnosti bolo spustenie klientskeho portálu 
e-KOMfort a vybudovanie technologických predpokladov na prechod k digitálnej komunikácii s 
klientami. 
V oblasti hardvérovej infraštruktúry pokračovala spoločnosť v stratégii riadenia životného cyklu 
infraštruktúry investíciami do modernizácie a obnovy serverovej infraštruktúry, dátových úložísk, 
sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry, čím je zabezpečená minimalizácia prevádzkových rizík, 
kapacitné požiadavky digitalizácie procesov, ako aj ochrana voči kybernetickým hrozbám.   
 
Riadenie rizík  
Riadenie rizík je neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti. Procesy riadenia rizík sú 
nasmerované tak, aby zaistili jej finančnú silu a podporovali udržateľný rast. 
KOMUNÁLNA poisťovňa je na základe svojich poisťovacích aktivít prirodzene vystavovaná rôznym 
typom rizík, a to najmä poistným a finančným rizikám, ale aj všeobecným rizikám vyplývajúcim z 
podnikateľskej činnosti, ktorými sú najmä operačné, reputačné a strategické riziko. Na vyhodnotenie 
jednotlivých rizík spoločnosť využíva kvantitatívne hodnotenie, kvalitatívne hodnotenie 
a vyhodnotenie odborným posudkom. Riziko, ktoré môže mať významný negatívny dopad na finančnú 
situáciu spoločnosti alebo jej výsledky, je považované za významné.  
Spoločnosť má implementovaný ucelený systém nástrojov a opatrení, ktorých cieľom je sledovanie 
a vyhodnocovanie rizík. Riziká zaraďuje do 11 kategórií, k riadeniu všetkých rizík  pristupuje spoločnosť 
zodpovedne a obozretne s cieľom ich zníženia alebo úplnej eliminácie.  
Na kvantifikáciu rizík využíva spoločnosť zákonom stanovený štandardný vzorec s výnimkou 
neživotného upisovacieho rizika, ktoré vyhodnocuje pomocou čiastočného vnútorného modelu ariSE. 
V tomto modeli je adekvátne zohľadnené aj kreditné riziko po aplikácii primeraného modelovania 
zaistenia. Odborným posudkom spoločnosť vyhodnocuje riziko likvidity, strategické riziko, reputačné 
riziko a riziko legislatívnych zmien. 
 
Životné upisovacie riziko 
Životné upisovacie riziko je spoločnosťou definované ako riziko straty alebo nepriaznivej zmeny 
hodnoty poistných záväzkov v dôsledku neprimeraných predpokladov pri stanovení cien a rezerv. 
Podkategórie životného upisovacieho rizika sú riziko úmrtnosti, dlhovekosti, riziko invalidity 
a morbidity, riziko zániku, riziko životných nákladov, riziko revízie, životné riziko katastrofy a životné 
riziko koncentrácie. Vzhľadom na štruktúru portfólia životného poistenia spoločnosti sa štandardný 
vzorec použitý pre riziko životného poistenia považuje za primeraný pre odzrkadlenie činnosti 
upisovania, pričom zabezpečuje konzervatívne posúdenie rizík.  
 
Zdravotné upisovacie riziko 
Zdravotné upisovacie riziko je definované spoločnosťou ako riziko nepriaznivej zmeny hodnoty 
poistných záväzkov v dôsledku nedostatočného poistného, technických rezerv a v dôsledku 
katastrofických udalostí. Medzi hlavné riziká zdravotného poistenia sa radí zdravotné riziko počítané 
životnými technikami (SLT), zdravotné riziko počítané technikami, ktoré nie sú podobné životnému 
poisteniu (NSLT) a zdravotné katastrofické riziko. Kapitálová požiadavka na solventnosť pre zdravotné 
upisovacie riziko sa počíta pomocou štandardného vzorca. Na základe expozície portfólia so 
zdravotným poistením sa štandardný vzorec považuje za primeraný. 
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Neživotné upisovacie riziko 
Upisovacie neživotné riziko vychádza zo záväzkov neživotného poistenia a zaistných záväzkov v 
súvislosti s rizikami a procesmi vo vedení spoločnosti. Medzi hlavné riziká patria riziko neživotného 
poistného a rezerv, neživotné riziko zániku, neživotné riziko katastrofy a neživotné riziko koncentrácie. 
Spoločnosť vyhodnocuje neživotné riziko pomocou čiastočného vnútorného modelu ariSE (PIM), ktorý 
bol schválený 23. decembra 2015 s platnosťou od 1. januára 2016. Dôvody na zavedenie systému ariSE 
spočívajú najmä v tom, že štandardný vzorec primerane nezohľadňuje riziká neživotného poistenia.  
 
Operačné riziko 
Operačné riziko je riziko straty vyplývajúce z nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov alebo  
personálu a systémov, alebo z vonkajších udalostí a je hodnotené pomocou štandardného vzorca. 
Keďže táto metodika udáva hodnotu rizika len ako celku, z pohľadu riadenia rizík je pre našu spoločnosť 
nepostačujúca. Preto na základe skupinovej metodiky je každé riziko spadajúce pod operačné riziko  
hodnotené na základe odhadov frekvencie a závažnosti.  
 
Riadenie poistného rizika, ako aj riadenie finančného rizika, ktorého významnou súčasťou je najmä 
trhové riziko, kreditné riziko a riziko likvidity, je podrobnejšie popísané v samostatnej kapitole 
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke.  
 
KOMUNÁLNA poisťovňa vykázala k 31. 12. 2018 ukazovateľ solventnosti vo výške 139,92 %. Počas roka 
2019 došlo k navýšeniu vlastných zdrojov vo výške 19 mil. eur. Na základe tohto navýšenia, vykonaných 
analýz, vrátane prognóz kapitálovej požiadavky, testovania citlivosti a scenárov, vykazuje KOMUNÁLNA 
poisťovňa dostatočnú úroveň kapitálu na ďalšie 3 roky a je dobre kapitalizovaná v porovnaní s 
minimálnou hranicou pre kapitálovú požiadavku, ktorá je stanovená zákonom na úrovni 100 % 
a výškou 125 % stanovenou skupinou VIG. Riadenie kapitálu je popísané v kapitole Poznámky 
k individuálnej účtovnej závierke. 
 
Finančné umiestnenie 
Finančné aktíva v roku 2019 dosiahli úroveň 290,9 milióna eur, z toho 61,7 milióna eur bolo 
umiestnenie v mene poistených. Najvyšší podiel na finančných aktívach majú tradične dlhové cenné 
papiere. V súlade s investičnou politikou spoločnosť zvýšila podiel podnikových dlhopisov na celkovom 
objeme cenných papierov, avšak naďalej investovala aj do štátnych dlhopisov. Podrobnejšie informácie 
sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke (poznámka č. 11). 
  
Výnosy z finančných aktív a aktív kryjúcich rezervy 
Spoločnosť v roku 2019 dosiahla výnosy z finančných aktív na úrovni 7,4 milióna eur, a to najmä z 
dlhových cenných papierov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v poznámkach k účtovnej závierke 
(poznámka č. 22). 
 
Návrh na rozdelenie zisku 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vykázala v roku 2019 hospodársky výsledok po 
zdanení vo výške 1,106 milióna eur (zisk). Predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu 
hospodársky výsledok rozdeliť nasledovne: 
Hospodársky výsledok po zdanení           1,106 milióna eur  
Prídel do zákonného rezervného fondu      0 eur 
Dividendy                                                                  0 eur 
Nerozdelený zisk     1,106 milióna eur 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku bude valnému zhromaždeniu predložené na schválenie  
10.júna 2020. 
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Ďalšie dôležité informácie 
Po súvahovom dni nenastali žiadne udalosti, ktoré by mohli mať významný vplyv na zobrazenie 
skutočností v účtovnej závierke a výročnej správe. 
Spoločnosť nevynakladala finančné prostriedky na výskum a vývoj. 
Spoločnosť nenadobudla v priebehu účtovného obdobia 2019 do svojho portfólia vlastné akcie, 
dočasné listy, obchodné podiely a akcie, ani dočasné listy a obchodné podiely materskej spoločnosti. 
Spoločnosť nemá vytvorené žiadne organizačné zložky v zahraničí. 

 
Predpokladaný vývoj účtovnej jednotky 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group má za dlhodobý cieľ byť modernou a stabilnou 
spoločnosťou. Váži si dôveru svojich klientov a obchodných partnerov, čo chce aj v roku 2020 
dokazovať poskytovaním kvalitných produktov a služieb. Na zabezpečenie vysokej miery spokojnosti 
klientov plánuje aj naďalej zlepšovať spoluprácu s externými partnermi. 
Obchodná stratégia firmy bude sledovať splnenie stanovených kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov 
prostredníctvom týchto kľúčových nástrojov: 
 
Krátkodobé zámery 

• nárast novej produkcie bežne platených poistných zmlúv v životnom poistení  
• zvýšenie podielu pripoistení na poistných zmluvách v poistení osôb 
• posilnenie dynamiky firemného, majetkového a zodpovednostného poistenia a stabilizácia 

kmeňa v oblasti poistenia motorových vozidiel 
• kontinuálny rast trhového podielu v neživotnom poistení 

 
Strednodobé zámery 

•• rast tržieb a hospodárskeho výsledku spoločnosti  
•• replatformizácia KING, úspešné zvládnutie príprav na IFRS 17 a riadna implementácia 

legislatívnych zmien do procesov spoločnosti 
•• posilňovanie a rozširovanie spolupráce so ZMOS v rámci Zmluvy o strategickom partnerstve  

 
Dlhodobé zámery 

•• zavedenie activity a performance managementu v obchodnej sieti zameraného najmä na 
zvýšenie novej produkcie v retailovom segmente produktov a navýšenie počtu uzatvorených 
poistných zmlúv na obchodníka 

•• implementácia CRM systému v internej sieti na zlepšenie kvality poradenstva a spokojnosti 
klientov a efektívnejšej práce obchodníka so svojim kmeňom 

•• spustenie inovovaného systému náboru, výberu a adaptácie nových obchodníkov v internej 
sieti 

•• spustenie plánov osobného rozvoja a cieleného tréningového programu hard a soft skills 
najmä pre obchodníkov a stredný manažment 

•• vzdelávanie zamestnancov back-office prostredníctvom organizovaných vzdelávacích 
podujatí, účasti na odborných školeniach, seminároch a konferenciách k aktuálnym témam 

•• stabilný rastový vývoj spoločnosti do roku 2023 v oblasti rozvoja počtu klientov, tržieb 
poistného a hospodárskeho výsledku, digitalizácia a elektronizácia predaja a služieb 

•• rozvíjanie schopností pracovníkov na všetkých úrovniach, v obchode aj v back office 
 
„KOMUNÁLNA poisťovňa je súčasťou skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je už niekoľko rokov 
lídrom na slovenskom poistnom trhu. Veríme, že vďaka svojím výsledkom prispejeme k rastu celej 
skupiny a dosiahneme ďalšie úspechy na poistnom trhu Slovenskej republiky v nasledujúcich rokoch.“ 
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Správa dozornej rady

Dozorná rada obdržala od Predstavenstva riadnu ročnú účtovnú závierku k 31. 12. 2019 
vrátane prílohy, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019, správu Predsta-
venstva o výsledkoch hospodárenia, podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti  
k 31. 12. 2019, ako aj výročnú správu spoločnosti za rok 2019, ktoré preštudovala a dô-
sledne preskúmala. 
Ako výsledok tejto kontroly prijala Dozorná rada jednohlasne uznesenie, v ktorom bola 
odsúhlasená Predstavenstvom zostavená riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 
2019 vrátane prílohy, návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za obchodný rok 2019, 
správa Predstavenstva o výsledkoch hospodárenia, podnikateľskej činnosti a stave majet-
ku spoločnosti k 31. 12. 2019, ako aj výročná správa spoločnosti za rok 2019. 
Dozorná rada konštatuje, že využila možnosť, či už ako celok alebo čiastočne prostred-
níctvom predsedu a podpredsedu Dozornej rady priebežne, počas celého roka, kontrolo-
vať činnosť Predstavenstva spoločnosti. Uskutočnili sa konzultácie s jednotlivými členmi 
Predstavenstva, ktorí na základe účtovných kníh a dokumentov poskytovali odpovede  
a vysvetlenia týkajúce sa vedenia obchodných záležitostí spoločnosti. 
V roku 2019 sa konalo jedno riadne Valné zhromaždenie, jedno mimoriadne Valné zhro-
maždenie a štyri zasadnutia Dozornej rady. 
Dozorná rada oznamuje Valnému zhromaždeniu, že riadna účtovná závierka k 31. 12. 2019 
bola overená audítorom KPMG Slovensko, spol. s r. o., že Dozorná rada dostala audítor-
skú správu, ktorú preštudovala a prerokovala a berie na vedomie, že tento audit nedáva  
v konečnom dôsledku dôvod na námietky. 
Dozorná rada zo svojho pohľadu vyhlasuje, že k audítorskej správe nemá čo dodať. 
Dozorná rada ďalej informuje, že podľa § 18. ods. 3) písmeno m) stanov spadá do kom-
petencie Valného zhromaždenia udeľovanie súhlasu na uzatváranie zmlúv podľa § 196a 
Obchodného zákonníka. Aby bol zabezpečený praktický postup, splnomocnilo Valné zhro-
maždenie Dozornú radu udeľovať súhlas na uzatváranie zmlúv podľa § 196a Obchodného 
zákonníka.
V obchodnom roku 2019 Dozorná rada spoločnosti neudelila žiadne povolenie k uzatvára-
niu zmlúv podľa § 196a Obchodného zákonníka.
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
A KOMENTÁR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group

Účtovná závierka k 31. decembru 2019

zostavená podľa Medzinárodných štandardov

pre finančné výkazníctvo platných v Európskej Únii
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Ročná účtovná závierka a komentár

Poznámky k účtovnej závierke

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)

Súvaha

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Ročná účtovná závierka a komentár

Poznámky k účtovnej závierke

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz komplexných ziskov a strát

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Ročná účtovná závierka a komentár

Poznámky k účtovnej závierke

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz zmien vlastného imania

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Ročná účtovná závierka a komentár

Poznámky k účtovnej závierke

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)

Výkaz peňažných tokov

(Všetky údaje sú v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak)
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Poznámky k účtovnej závierke
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OBEC    ADRESA    TELEFÓNNE ČÍSLO  
Bánovce nad Bebravou  Záfortňa 7/538   038/760 59 66 
Banská Bystrica    Horná 25    048/415 39 54, 431 54 50 
Banská Bystrica   Strieborné námestie 4  048/ 321 44 79 
Banská Štiavnica   Dolná 6    045/692 15 50 
Bardejov    Dlhý rad 30   054/472 84 69, 474 44 80, 321 44 16 
Bratislava    Štefánikova 17   02/482 105 44  
Bratislava    Košická 40   02/501 009 52-4 
Bratislava    OD Centrum, Zohorská 1  02/526 300 99 
Bratislava    Znievska 1/A   02/536 312 24, 482 105 09 
Brezno    Námestie gen. M. R. Štefánika 21 048/611 11 17 
Bytča    1. mája 1/A   041/541 08 56, 553 26 38 
Čadca    Námestie slobody 30  041/432 76 00 
Detva    Záhradná 11/13   045/693 13 70 
Dolný Kubín   Na Sihoti 2225   043/552 65 61-2 
Dunajská Streda   Námestie Ármina Vámberyho 42/5 031/551 66 14 
Dunajská Streda   Kukučínova 5791/47  031/321 44 52 
Galanta    Hlavná 6   031/321 44 53 
Gelnica    Hlavná 13   053/321 44 96 
Humenné    Námestie slobody 4   057/775 61 98, 381 16 88  
Kežmarok    Hviezdoslavova 15   052/321 44 41 
Komárno    Tržničné námestie 3   035/773 23 01 
Košice     Hlavná 62    055/682 25 61-62, 682 25 51-52 
Košice    Moyzesova 38 (areál GLASIC)  055/720 27 1-2 
Kráľovský Chlmec   Hlavná 2818   056/321 44 22 
Krupina    Československej armády 484  045/693 13 69 
Kysucké Nové Mesto  Litovelská 871   041/421 39 96 
Levice    Pionierska 1   036/631 37 65, 631 67 65 
Levice    Nám. Hrdinov 7/8   036/622 30 37 
Levoča    Vetrová 14   053/489 74 57 
Liptovský Hrádok   SNP 582    044/522 31 33, 563 08 69 
Liptovský Mikuláš   Belopotockého 2   044/551 43 09, 522 11 03, 439 40 04 
Liptovský Mikuláš   Hollého 4456/1   044/432 22 49 
Lučenec    Tomáša Garrigue Masaryka 8  047/433 36 55 
Malacky    Záhorácka 100   034/772 55 00 
Martin    Francisciho 6   043/423 93 00, 413 50 69, 423 78 35 
Medzilaborce   Duchnovičova 473   057/321 44 19 
Michalovce   Štefánikova 2A   056/642 62 16 
Michalovce   Sama Chalupku 20   0905 478 924 
Myjava    Partizánska 17A (súp. č. 291)  034/321 44 72 
Námestovo   Hviezdoslavovo námestie 213  043/552 30 25 
Námestovo   Hviezdoslavova 13/5  0911 012 457 
Nitra    Farská 9    037/651 58 81-2 
Nové Mesto nad Váhom  Hurbanova 772/29   032/771 04 15 
Nové Mesto nad Váhom  Ulica ČSL. armády 80/18  0907 755 254 
Nové Zámky   M. R. Štefánika 45   035/640 11 92, 642 09 61 
Partizánske   Nitrianska 35 (súp. č. 1134)  038/321 44 25 
Pezinok    M. R. Štefánika 11/6   033/321 99 46 
Piešťany    Teplická 63   033/774 03 58 
Poprad    Námestie svätého Egídia 7  052/772 36 28 
Považská Bystrica   Centrum 2304 (Polyf. objekt Tri veže) 042/432 78 19 
Prešov    Levočská 1   051/772 16 20, 758 17 44  
Prievidza    M. Mišíka 20D (súp. č. 2671)  046/543 01 81, 0908 575 903 
Púchov    Moravská 3   042/321 44 37, 0907 240 791 
Revúca    Muránska 1331/4   058/326 01 00 
Rimavská Sobota   Svätoplukova 22   047/563 14 18 
Rožňava    Šafárikova 13   058/733 14 12, 732 55 22 
Ružomberok   Dončova 27   044/432 54 79 
Sabinov    Prešovská ul. 20 B    051/321 44 48   
Senec    Námestie 1. mája 27   02/442 504 16, 442 504 24 
Senica    Námestie oslobodenia 9/21  034/651 04 93 
Sereď    Námestie Slobody 1193  031/789 63 52 
Skalica    Potočná 284/14   034/664 69 27 
Snina    Staničná 1021   057/321 44 13 
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Sobrance    Štefánikova 31/2   056/321 44 29 
Spišská Nová Ves   Ing. Kožucha 8   053/442 87 35 
Stará Ľubovňa   Námestie svätého Mikuláša 26  052/482 21 75, 321 44 53 
Stropkov    Hlavná 60    054/326 01 04 
Svidník    Stropkovská 568 (OC Austin Park)  054/321 44 18 
Šahy    Hlavné námestie 23   036/321 44 32 
Šaľa    Hlavná 44    031/321 44 54 
Šamorín    Gazdovský rad 39/A   031/552 74 34 
Štúrovo    Hlavná 31, súp. č. 147  036/321 44 31 
Topoľčany   Sv. Cyrila a Metoda 18  038/532 04 46 
Trebišov    M. R. Štefánika 3866  056/672 35 14 
Trenčín    Palackého 11   032/743 11 65, 744 20 13, 743 30 68, 
        640 17 23  
Trnava    Hornopotočná 1   033/551 28 23-4 
Turčianske Teplice   Banská 541/3   043/321 43 00 
Veľký Krtíš   Banícka 16   047/483 16 70 
Vráble    Levická 174   037/783 37 40  
Vranov nad Topľou   Janka Kráľa 140   057/442 37 28 
Zvolen    Tomáša Garrigue Masaryka 955/8 045/532 30 97 
Žiar nad Hronom   Štefana Moysesa 70   045/326 01 02 
Žilina    Jána Milca 807/1   041/562 41 33, 562 56 10, 562 32 91 

106

Adresár


