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Preface 

 

The 10th international scientific conference Actuarial Science in Theory and in Practice 

organised in cooperation with the Slovak Society of Actuaries took place in the University of 

Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, Department of Mathematics and 

Actuarial Science. 

The conference is aimed primarily at selected problems in life, non-life, pensions and 

sickness insurance as well as actuarial financial analyses in the context of Solvency II and 

ORSA. 

The aim of the conference is to provide a forum for the presentation of achieved research 

results in the chosen areas as well as the opportunity for university teachers to meet and 

discuss with each other and to exchange pedagogical experiences in the teaching of actuarial 

subjects. 

Papers were presented by participants from academia not only from UE, but also from 

other universities in Slovakia and Poland. Amongst the participants were actuarial 

practitioners from insurance companies, auditors and the supervisory authority.  

The organisers are confident that the conference helped to deepen the cooperation 

between actuarial academics and practitioners with the aim of improving the knowledge and 

skills of future actuaries. 

 

 

 

Editor 
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An Actuarial View of Genetics 
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Angus Macdonald
1
 

(slides from the lecture) 

 

 

                                                 
1
 Prof. Angus Macdonald FFA, FRSE, Heriot-Watt University and the Maxwell Institute for Mathematical 

Sciences 
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Own risk and Solvency assessment 2014 

Mária Kamenárová
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 Ing. Mária Kamenárová, riaditeľka odobru riadenia rizík a kapitálu, ČSOB poisťovňa 
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Practical applications of the subject Risk theory in insurance 

Praktické aplikácie predmetu Teória rizika v poistení  

Galina Horáková
 4

 

Abstract 

The aim of the paper is to present a concise summary of the stochastic methods and 

approaches based on the results of risk theory in insurance, that can be applied in practice and 

which correspond to the content of the syllabus of actuarial education of the Slovak Society of 

Actuaries. Various models of the number and size of claims are presented with emphasis on 

their use for estimating claims reserves and the amount of economic capital calculated on the 

base of VaR as well as CVaR. The examples of their use will also deal with the generalisation 

of the approaches with regard to time and their role will be used to demonstrate the 

importance of the stochastic approach for solving actuarial problems.  

Key words 

Random variables, probability distributions, compound distribution, mixed distributions, 

compound claim frequency models, Value-at-Risk, Conditional Value-at- Risk, hazard rate 

function, mean excess loss function, mean excess loss, SCR, economic capital,  continuous 

time ruin models, the compound Poisson process, the surplus process, the Brownian motion 

risk, IBNR claims. 

JEL klasifikácia   G22 

1. Úvod 

Projekt Solventnosť II vznikol s cieľom ochraňovať spotrebiteľa a zabezpečiť za 

rovnakých podmienok stabilitu všetkých poisťovní pôsobiacich v Európskej únii. Pri jeho 

zavádzaní do praxe je jednou z aktuálnych úloh aktuárov tvorba interných modelov pre výpo-

čet kapitálových požiadaviek na solventnosť na úrovni individuálnej poisťovne. Prístup  

                                                 
4
doc. RNDr. Galina Horáková, CSc., Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej infor-matiky, 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, horakova.euba@gmail.com   

Príspevok je výstupom projektu VEGA 1/0806/14: Kalkulácia SCR na krytie rizík neživotného poistenia 

v súlade s potrebami praxe. 
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vyžaduje využívanie aj zložitejších aktuárskych modelov, vrátane stochastického 

modelovania rizík, ktoré umožňuje opis, analýzu a predpoveď nákladov na poistné plnenia. 

Tento fakt sa prejavuje aj v základnom Sylabe aktuárskeho vzdelávania pre Európu, ktorý 

obsahuje odpo-rúčania v podobe náplne vytvorených “predmetov“ s tým, že jednotlivé zväzy 

by mali tieto sylaby implementovať vlastným spôsobom do svojich. Sú tam zahrnuté 

predmety, ktoré sa netýkajú jednoznačne poistno-matematických vied, ale sú nevyhnutné pre 

štúdium v tejto oblasti, ale aj predmety, v ktorých sa vyvíjajú princípy a prax aktuárskych 

metód v rôznych aplikačných oblastiach. Ich cieľom je poskytnutie koncepcie pripraviť 

jedinca pre riadenie rôznych typov rizík. 

Sylaby všetkých predmetov na jednotlivých stupňoch vzdelávania sa neustále  vyvíjajú, 

pretože skĺbenie príslušnej výmery hodín, snahy viesť študentov k chápaniu súvislostí, 

logickému myslenia, nie iba k odovzdávaní encyklopedických vedomostí a pritom naplniť 

očakávania  aktuálnej praxe je pomerne zložitý proces. 

Cieľom príspevku je uviesť jeden z možných pohľadov na naplnenie časti sylabov 

týkajúceho sa stochastického prístupu k odhadu potrebných rezerv a ekonomického kapitálu. 

2. Sylaby a stochastika 

Jednou zo zložiek riadenia rizík v poisťovni môže byť modelovanie ekonomického 

kapitálu nevyhnuteľného na pokrytie rizika, ktorý je jedným zo základných nástrojov riziko-

vého manažmentu pre zabezpečenie poisťovne voči neočakávaným rizikám a stratám. 

Spoločnosť musí analyzovať, ktoré riziká sú pre ňu relevantné,  vyhodnotiť ktoré riziká majú 

potenciál ohroziť jej finančnú stabilitu, minimalizovať neočakávané straty. Prístup riešenia 

môže byť deterministický a stochastický. Váhu stochastického prístupu signalizujú Sylaby pre 

základné aktuárske vzdelávania v Európe, ktorých nezanedbateľnú časť tvoria predmety a 

heslá týka-júce sa štatistiky a stochastického riadenia rizika, nielen poistného. Ako sa 

premiet-nu do vzdelania  študenta aktuárstva, resp. do poistnej praxe, približuje nasledujúci 

obrázok. 
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Obrázok 2.1   Dopad Sylabu pre aktuárske vzdelávanie v EÚ 

 

Načrtnime praktické využitie Sylabu Slovenskej spoločnosti aktuárov  súvisiaceho s od-

hadom rezerv na škody očakávané a ekonomického kapitálu na škody neočakávané v teore-

tickej aj praktickej rovine. Vychádzajme z faktu, že poisťovňa má záznamy o počte škôd a ich 

individuálnych výškach, ktoré a spracujú pomocou štatistických metód a dostupných softvé-

rov. 

3. Matematický aparát 

Základnou úlohou je určiť najvhodnejší stochastický model v podobe náhodnej preme-

nnej opisujúcej dostupné dáta. Tieto modely sú jednotkami sofistikovanejších modelov 

určených na kvantifikáciu rizika. Každý model náhodnej premennej je možné vyjadriť pro-

stredníctvom distribučnej funkcie, ktorá je jedným zo základných nástrojov stochastického 

riadenia rizika. Rovnako, ako je dôležité rozhodnúť, či sa použije deterministický alebo 

stochastický prístup a v akom čase budeme robiť analýzy, je dôležité zvoliť aj miery rizika, 

ktorými budeme skúmané riziko merať. Jednou z užitočných metód, ktorá slúži na meranie 

rizík je metóda Value-at-Risk (VaR) spočívajúca v určení kvantilov príslušných rozdelení, 

stanovenie hodnoty podmienenej hodnoty v riziku Conditional Value- at-Risk (CVaR), alebo 

pravdepodobnosti krachu. Tieto miery rizika súvisia s distribučnou funkciou, ako aj s funk-

ciou prežitia, funkciou intenzity rizika, funkciou strednej nadmernej škody. Aj na základe 

týchto funkcií je možné stanoviť výšku ekonomického kapitálu, ktorý zabezpečí solventnosť 

s vysokou pravdepodobnosťou. Okrem mier rizika môžeme analyzovať redukciu rizika 
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formou spoluúčasti, zaistenia, ale brať do úvahy aj poistné plnenia v bežnom období vznik-

nutých, ale v tomto období nenahlásených (Incurred But Not Reported -IBNR). 

 

3.1 Rozdelenie pravdepodobnosti 

 

Modely rizika, ktoré budeme uvažovať, predstavujú súbor funkcií, ktoré sú nástrojom 

uskutočnenia analýz rizík týmito funkciami reprezentovaných. Náhodnosť vzniku poistnej 

udalosti, čas, kedy poistná udalosť vznikne, jej rozsah súvisia s náhodnými premennými,  ich 

hodnotami a  s pravdepodobnosťami nadobudnutia konkrétnych hodnôt. Náhodné premenné 

sú jednoznačne opísané zákonmi rozdelenia, pričom typy náhodných premenných sú tieto: 

 

 diskrétna (discrete)  náhodná premenná, ktorá môže okrem počtu škôd, ktoré vzniknú 

na jednej poistnej zmluve, resp. v celom skúmanom portfóliu, opisovať aj indivi-

duálnu výšku škody, 

 spojitá (continuous) náhodná premenná vhodná na opísanie najmä individuálnej 

škody, 

 zložená (compound) náhodná premenná, pomocou ktorej možno analyzovať celkovú 

škodu, 

 zmes (mixture) konečného počtu náhodných premenných, ako aj zmes náhodných 

premenných, ktorých počet je vyjadrený náhodnou premennou, 

 zmiešaná (mixed)  náhodná  premenná, ktorá ponúka možnosť spresniť stanovenie 

rozdelenia počtu škôd, ale súvisí aj s miešaním dvoch spojitých rozdelení. 

 

 Okrem distribučnej funkcie je možné náhodnú premennú vyjadriť ďalšími zákonmi 

rozdelenia, a to funkciou hustoty pravdepodobnosti, pokiaľ ide o spojitú náhodnú premennú, 

pravdepodobnostnou funkciou, v prípade diskrétnej náhodnej premennej, a vytvárajúcimi 

funkciami. Pretože tvorba základných aktuárskych modelov je založená na využití rôznych 

typov premenných, ich skladaní, miešaní,  ktoré sa prenesú aj do analýzy stochastických 

procesov, uveďme ich definície.  
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Definícia 3.1 Náhodná premenná X je n prvková zmes náhodných premenných 
1 2, ,..., nX X X  

s distribučnými funkciami 
! 2
( ), ( ),..., ( )

nX X XF x F x F x , ak pre jej distribučnú funkciu platí 

                                        
1 21 2( ) ( ) ( ) ... ( )

nX X X n XF x p F x p F x p F x   (3.1) 

kde 
1 2, ,... , np p p  sú kladné reálne čísla, a 

1

1
n

i

i

p .  

Konečná zmes rozdelení je teda váženým priemerom. Každé 
ip  predstavuje pravdepo-

dobnosť výskytu realizácie náhodnej premennej , 1,2,...,iX i n . Hodnoty ip vo vzťahu (3.1) 

sú v podstate váhy i-teho rozdelenia figurujúceho v zmesi, ktoré sa považujú za parametre. 

Miešanie rozdelení nám tak dovolí vytvoriť množstvo nových parametrických rozdelení, aj 

keď s mnohými parametrami. 

Definícia 3.2  Nech rozdelenie náhodnej premennej N je definované pravdepodobnostnou 

funkciou ( , )Np n , pričom parameter  je náhodná premenná s hustotou pravdepodobnosti 

( )f q  a podmienené rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej N má pravdepo-

dobnostnú funkciu 
/ ( / )Np n q . Potom pre rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej 

N platí  

                              /( ) ( , ) ( / ) ( ) dN NP N n p n p n fq q q   (3.2) 

Medzi najznámejšie zmiešané rozdelenia patrí Delaportovo, Polya-Aeppli a Waringovo 

rozdelenie. 

Definícia 3.3 Nech 
1i i

X  je postupnosť nezávislých, nezáporných, identicky rozdelených 

náhodných premenných, N je rozdelenie počtu škôd, nezávislé od X. Potom náhodná pre-

menná opisujúca celkovú škodu S  za jednu časovú periódu je  

                                                1 2 ... NS X X X   (3.3) 

Distribučnú funkciu náhodnej premennej S možno uviesť v tvare 

                                     

0

0

( )
( ) ( )nS

X

n

F x
P N n F x

 
0

0

x

x
  (3.4) 
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kde nultá konvolúcia pre 0x   je 
0 ( ) 1XF x . 

 Zdôraznime, že podľa špecifikácie primárneho rozdelenia počtu škôd N pracujeme 

najčastejšie so zloženým Poissonovým, zloženým binomickým, resp. zloženým negatívne bi-

nomickým rozdelením. Tieto rozdelenia, v prípade že individuálna výška škody nadobúda 

hodnoty kladné predstavujú kolektívny model rizika, ktorý využijeme pri odhade rezerva a 

ktorým možno aproximovať napr. individuálny model rizika.  

Zložené rozdelenie môžeme však využiť napríklad aj na opísanie počtu škôd v prípade  

redukcie individuálnej škody spoluúčasťou, alebo neproporcionálnym zaistením. 

 

Definícia 3.4 Nech 
1i i

M  je postupnosť nezávislých, identických náhodných premenných 

opisujúcich počet škôd vzniknutých na jednej poistnej zmluve, rozdelenie N vyjadruje počet 

prvkov portfólia poistných zmlúv, ktorý je nezávislý od M. Potom náhodná premenná IN 

opisujúca celkový počet škôd je generovaná náhodnou premennou N a  vyjadríme ju vzťahom 

                                             1 2 ... NIN M M M
    (3.5) 

V tomto prípade distribučná funkcia ( )INF x  má tvar 

                     ( ) ( ),  ; 1INF n P IN n n m m    ,  
0

m Z    (3.6) 

resp.  

                            
0

( ) ( ) ( ),  0, 1, 2,...m

IN M

m

F n P N m F n n






     

kde 
m

MF 
je m- násobnou konvolúciou distribučných funkcií ( )MF n .  

 

3.2  Miery rizika 

 

Uvedené rozdelenia pravdepodobnosti, ich zákony rozdelenia veľmi úzko súvisia 

s mierami rizika. Najskôr však definujte funkcie, na základe ktorých konečné miery rizika 

vyjadríme. 
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Definícia 3.5 Funkcia intenzity rizika (hazard rate) ( )Xh x je definovaná podielom funkcie 

hustoty ( )Xf x  náhodnej premennej X a príslušnej funkcie prežitia ( )XF x  vo všetkých 

bodoch, pre ktoré platí ( ) ( )X XF x f x   a ( ) 0XF x  . Teda platí vzťah 

                                          

                                                          
( )

( )
( )

X

X

X

f x
h x

S x
 (3.7) 

že tieto funkcie riziko identifikujú. Funkcia intenzity rizika vyjadruje stupeň rizika a platí že 

rozdelenie s ťažkým koncom je klesajúca funkcia a  čím pomalšie konverguje k 0, tým má 

rozdelenie ťažší koniec. 

Pre analýzu pravého konca rozdelenia je výhodné použiť funkciu strednej nadmernej 

straty (mean excess loss function), ktorá je pre rozdelenie s ťažkým koncom rastúcou 

funkciou. 

 

Definícia 3.6 Nech pre danú hodnotu d s  pravdepodobnosťou ( ) 0P X d  náhodná 

premenná ( ) /Y X d X d  určuje nadmernú stratu. Potom 

                                                        ( ) ( ) /Xe d E X d X d   (3.8) 

sa nazýva funkcia strednej nadmernej straty, ktorú vyjadríme vzťahom 

                                        
0

( )
( ) ( )dy ( ) d

( )

X

X Y

d

f x
e d y f y x d x

P X d

 

    
    (3.9) 

Z uvedeného vyplýva, že podstatnou informáciou pri meraní rizika je charakter predpisu 

skúmaného rozdelenia. Okrem funkcií mier rizika sú dôležité aj hodnoty VaR a  CVaR. Tieto 

hodnoty súvisia s konkrétnym kvantilom rozdelenia a pomocou nich je v konečnom dôsledku 

možné kalkulovať kapitál potrebný na krytie škôd neočakávaných. Hodnota VaR je neza-

nedbateľný nástroj na charakterizáciu rizika ako porovnávajúca hodnota rizík alebo tiež ako 

miera rizika. Je definovaná ako najhoršia možná predpokladaná strata, ku ktorej môže dôjsť 

pri vopred požadovanej pravdepodobnosti za konkrétne obdobie. 

Definícia 3.7  Hodnota v riziku (Value-at-Risk, ( )pVaR X ) je maximálna škoda, ktorá nastane 

s konkrétnou pravdepodobnosťou za určité obdobie. ( )pVaR X  náhodnej premennej X   
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opisujúcej škodu s pravdepodobnosťou p je 100 p % kvantil, označovaný ako px , 0 1p  , 

pre ktorý platí 

                                                    inf :p X pVaR X x R F x p x       (3.10) 

 

Definícia 3.8  Podmienená hodnota v riziku ( )pCVaR X  je očakávaná škoda zo všetkých škôd 

prekračujúcich hodnotu kvantilu px  príslušného rozdelenia. Vyjadríme ju aj ako súčet 

hodnoty kvantilu px  a hodnoty ( )E Y  nazývanej stredná hodnota nadmernej škody (mean 

excess loss)  

                                                      ( ) ( ) /p pE Y E X x X x    (3.11) 

kde náhodná premenná ( ) /p pY X x X x   , má distribučnú funkciu, pre ktorú platí 

                              /

( )
( ) ( )

1p

X

X X x Y p

F x p
F x F x x

p



  


,  ( )px VaR X  

Hodnotu ( )pCVaR X  vyjadríme pre spojitú náhodnú premennú vzťahom 

           

( )d

( ) ( / ) ( )
( )

( )
( ) ( )d ( ) d

1

p

p p

X

x

p p p

p

X

p p Y p p p

x x

x f x x

CVaR X E X X x x E Y
P X x

f x
x x x f x x x x x x x

p



 



     


        




 

    (3.12) 

Hodnota CVaR je účinná miera rizika. Jej stanovenie je však v niektorých prípadoch 

náročné. Boli vyvinuté postupy na jej pomerne jednoduché určenie Sú založené na využití 

širokej triedy exponenciálnych disperzných modelov, ktoré na jednej strane zovšeobecňujú 

normálne rozdelenie a  využívajú niektoré z jeho dôležitých vlastností, ale majú aj vlastnosti 

pravostranne zošikmených rozdelení. 

Tweedie rozdelenia sú špeciálnym prípadom exponenciálnych disperzných modelov 

používaných na opísanie rozdelenia chýb zovšeobecnených lineárnych modelov. Názov sa 

vzťahuje k exponenciálnemu tvaru, ktorý sa využije na opísanie zákona rozdelenia. Postup 

vedie k vyjadreniu hodnoty CVaR pre rozdelenia z triedy Tweedie. Každé z uvedených  
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rozdelení je špecifikované oborom parametra, pomocou ktorého je vyjadrený vzťah disperzie 

a strednej hodnoty, a ich momentové vytvárajúce funkcie sú vyjadrené predpismi, ktoré 

umožňujú stanovenie tejto hodnoty a zapadajú do celkovej koncepcie následného budovania 

modelov rizika. Teda ich použitie vedie k rýchlemu stanoveniu miery rizika. a preto je vhodné 

pre aktuárske analýzy. 

Uveďme praktickú aplikáciu definovaných pojmov v súvislosti s kolektívnym 

modelom rizika. 

3.3  Kolektívny model rizika pre jednu časovú periódu 

Bez špecifikácie typu poistenia a  bez zaistenia. výška celkovej škody v časovom inter-

vale v prípade sekundárneho rozdelenia nadobúda hodnoty kladné  a označíme ju 

                                                     1 2 ...kol
NS X X X     (3.13) 

teda platí 0kolS   ak 0.N   

Ukážme, ako predchádzajúce informácie môžeme využiť pri odhade príslušných rezerv 

a ekonomického kapitálu. 

 

3.3.1  Odhad rezerv 

Rezervy musí poisťovňa vytvárať ku každej svojej činnosti, čo vyplýva zo záväzkov, 

ktoré k poistencom má. Rezervy sú širokým pojmom. Technická rezerva na poistné plnenie sa 

tvorí v životnom i v neživotnom poistení a predstavuje odhad celkových nákladov, ktoré 

vyplývajú z úhrad všetkých poistných plnení, ktoré nastali do konca účtovného obdobia, 

znížené o už vyplatené poistné plnenia, vo vzťahu k týmto udalostiam. Je určená na krytie 

poistných plnení z poistných udalostí 

 nahlásených a nevybavených, 

 vzniknutých a nenahlásených v bežnom účtovnom období. 

Výška technickej rezervy na poistné plnenie sa stanoví ako súhrn technických rezerv na 

poistné plnenia vypočítaných pre jednotlivé poistné udalosti. Stanovenie rezervy na začiatku 

sledovaného obdobia, aby na jeho konci, pri konkrétnom rizikovom poistnom bola poisťovňa 

schopná plniť svoje záväzky s vopred požadovanou pravdepodobnosťou odhadneme na 

základe definovania prebytku na konci jednej periódy. Teda za jednu spojitú časovou 

jednotku. Postup sa dá zovšeobecniť pre dlhšie časové periódy. 
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Označme rezervy na začiatku sledovaného obdobia 
0U . Cieľom poisťovne je, aby stav 

prebytku na konci obdobia, najčastejšie jedného roka, klesol do záporných hodnôt s veľmi 

malou pravdepodobnosťou 1 pe , teda aby platilo 

                                                           
1( 0) 1P U p  (3.14) 

čo znamená 

                                             0( ( ) 0) 1kol kolP U RP S S p  (3.15) 

 

 

Ďalšími úpravami pravdepodobnosť vyjadrenú vzťahom (3.15) vyjadríme pomocou 

distribučnej funkcie náhodnej premennej opisujúcej celkovú škodu. Teda  

0( ( ))kol kolP S U RP S p  

 resp. 

                                                 0( ( ))kol

kol

S
F U RP S p  (3.16) 

Zo vzťahu (3.16) odhadneme potrebné rezervy tak, aby s vopred stanovenou pravde-

podobnosťou, pri konkrétnom rizikovom poistnom, boli dostatočné.  

 

3.3.2 Ekonomický kapitál 

Ekonomický kapitál (economic capital) je dôležitým pojmov používaným v rámci 

riadenia rizika. Úzko súvisí s úrovňou spoľahlivosti poisťovne, teda s udržaním potrebného 

ratingu. Ekonomický kapitál predstavuje finančné zdroje, ktoré musí poisťovňa vlastniť, aby 

na danej úrovni spoľahlivosti (najlepšie s pravdepodobnosťou 0,995, čo je AAA rating),  pri 

danom riziku, mohla plniť svoje záväzky. Kapitál na solventnosť (SCR) sa určuje na úrovni 

ekonomického kapitálu. Je teda stanovený v závislosti na rizikách poisťovne, a viaže sa na 

veľmi malú pravdepodobnosť jej nesolventnosti. Dopad očakávaných strát sa zakomponuje do 

rezerv a ceny produktov, ale neočakávané straty sú potenciálne odchýlky od očakávaných 

strát a na ich krytie je určený práve SCR. Ekonomický kapitál predstavuje kategóriu nákladov, 

ktorých odhad možno predpovedať na základe predpokladaných dopadov nielen poistných, 

ale aj trhových, kreditných a ostatných rizík. Priblížme ho matematickým vyjadrením. 
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Mieru rizika Value-at-Risk, sme pre náhodnú premennú X definovali vzťahom (3.10). 

Ak požadovanú spoľahlivosť označíme 1  , (odporúčanie je 99,5%),
 
potom príslušná 

hodnota VaR  pre prebytok za zvažovanú časovú jednotku bude určená vzťahom 

                                                            1 1( ( ))absP U VaR U  


   (3.17) 

Hodnotu 1( )absVaR U


, ktorá určuje absolútnu hodnotu v riziku, možno považovať za 100

  percentný kvantil náhodnej premennej 
1U  a  interpretujeme ju ako maximálnu stratu 

o hodnote 1( )absVaR U


. V prípade, že hodnota 1( )absVaR U


 je záporná, potom 1( )absVaR U


 

predstavuje zisk.  

Analogicky, ako pri odvodení pravdepodobnosti krachu, dosadením prebytku 

0

kolU RP S   do vzťahu (3.17) získame možnosť vyjadriť najhoršiu stratu s  vopred danou 

pravdepodobnosťou. Teda 

 

                                               0 1( ) ( ))kol absP U RP S VaR U        (3.18) 

odkiaľ  

                                                0 1( ( ) 1kol absP S U RP VaR U        (3.19) 

 

V prípade znalosti rozdelenia celkovej škody a  možnosti vyjadrenia distribučnej funkcie pou-

žijeme vzťah 

                                    
0 1( ) (1 ) ( ) 1kol

kol abs

S
F U E S VaR Ueq e  (3.20) 

z  ktorého môžeme určiť hodnotu maximálnej straty s konkrétnou pravdepodobnosťou, resp. 

naopak zistiť, s akou pravdepodobnosťou môže určitá hodnota prebytku nastať. Teda platí 

1 1( ) (1 ) ( )kol absU E S VaR U xe eq  

                                       1 1( ) ( ) (1 )abs kolVaR U U E S xe eq   (3.21) 

 

Vo vzťahu (3.21) hodnota kvantilu rozdelenia celkovej škody sa podľa definície rovná 

1 1 ( )abs kolx VaR Se e , teda môžeme považovať rovnicu (3.21) za efektívny vzťah medzi 

hodnotami 1( )absVaR Ue  a 1 ( )abs kolVaR Se .  
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Relatívnu hodnotu v riziku pre náhodnú premennú 
1U  označíme 1( )relVaR U  a definu-

jeme ju vzťahom 

                                             1 1 1( ) ( ) ( )rel absVaR U VaR U E Ue e   (3.22) 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Grafické znázornenie ekonomického  kapitálu v súvislodti sp vzťahom (3.22)  

ktorý vzhľadom na vzťah (3.21) a  znalosť charakteristík rozdelenia celkovej škody možno 

vyjadriť aj ako 

                                                1 1( ) ( ) ( )rel abs kol kolVaR U VaR S E Se e   (3.23) 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Grafické znázornenie ekonomického kapitálu podľa vzťahu (3.23) 

 

Hodnota 1( )relVaR Ue  je hodnota vyjadrujúca rozdiel medzi absolútnou hodnotou v riziku 

a  očakávaným ziskom a 1( )absVaR Ue  možno interpretovať ako rozdiel medzi absolútnou hod-

notou v riziku a nulovým ziskom. Hodnota 1( )relVaR Ue  vyjadrená vzťahmi (3.22) pre prípade 

1( ) 0VaR Ue  a (3.23) je graficky znázornená obr. 3.1 a 3.2 a predstavuje ekonomického 

kapitál. 

Na základe tohto označenia ekonomický kapitál v súlade so vzťahmi (3.22) a (3.23) 

budeme odhadovať na základe nasledujúcich vyjadrení: 
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1 1( ) 1 1( ) ( )VaR UEC VaR U E U

e e                                     (3.24) 

resp. 

                                            
1

1( )
( ) ( )kol

kol kol

VaR S
EC VaR S E S

e
e                                   (3.25) 

 

                                           
1 1( ) 1 1( ) ( )CVaR UEC CVaR U E U

e e   (3.26) 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 3 Grafické znázornenie ekonomického  kapitálu prostredníctvom  hodnoty 1( )CVaR U  

resp. 

                                               
1

1( )
( ) ( )kol

kol kol

CVaR S
EC CVaR S E S

e
e   (3.27) 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4  Grafické znázornenie ekonomického kapitálu prostredníctvom hodnoty  1 ( )kolCVaR S   

 

3.3.3 Redukcia individuálnej škody 

Kolektívny model rizika je definovaný vzťahom (3.13) pre náhodnú premennú opisu-

júcu individuálnu škodu, ktorá nadobúda kladné. V prípade rýdzo záujmového poistenia, 

alebo napr. poistenia na plnú hodnotu, proporcionálneho zaistenia je táto  podmienka použitia 

kolektívneho modelu pre redukovanú individuálnu škodu splnená. Ak však chceme použiť 

model pri redukcii individuálnej škody napr. spoluúčasťou, neproporcionálnym zistením, 

použijeme postup, pomocou ktorého upravíme jednotlivé premenné tak, aby vyhovovali 

podmienkam kolektívneho modelu rizika.  
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Na nasledujúcich obrázkoch podmienky kolektívneho modelu riziku nespĺňajú 

premenné graficky znázornené na obr. 3.6, ktorý predstavuje poistné plnenie pri excedentnej 

spoluúčasti poistenca, obr.3.7 opisuje poistné plnenie pri aplikácii excedentnej spoluúčasti na 

poistenie na plnú hodnotu, a z oblasti zaistenia uvádzame zaistenie excess of loss, kde 

obr.3.12. sa týka zaisťovateľa.  

V uvedených prípadoch, rozdelenie celkovej škody opíšeme tiež zloženým rozdelením, 

ktoré však priamo nevyhovuje definícii kolektívneho modelu rizika a ktoré označíme S . 

Existuje postup, ktorým príslušné premenné vyjadríme v tvaroch, ktoré umožnia všetky 

techniky odvodené pre kolektívny model využiť. 

 

                       Obr. 3.5
P

PHX                        Obr. 3.6
P

ESX                        Obr. 3.7
P

PH ESX                  

         

 

 

 

 

 

 

 

                                           Obr. 3.8  
PS                          Obr. 3.9  

Z S  

 

                                 S           S                    S            S   

 

 

 

Obr. 3.10 Individuálna výška škody poisťovateľa aj zaisťovateľa pri surplus zaistení 
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Pri neproporcionálnom zaistení kolektívnemu modelu rizika nevyhovuje, náhodná premenná 

opisujúca plnenie zaisťovateľa 

                            
pre 

pre

P
X X

X
X





 


 


        

0 pre  

pre  

Z
X

X
X X





 


 

 
   (3.28) 

 a individuálnu výšku škody za predpokladu, že škoda je vyššia ako priorita 

  /Z Z ZX X X       

Postup stanovenia charakteristík náhodných premenených reprezentujúcich výšku i  tej 

škody vzhľadom na poisťovateľa a zaisťovateľa, je náročnejší ako v prípade proporcionálneho 

zaistenia, aj keď i tu platí 

                                                                   P ZX X X    (3.27) 

                                  

                                            Obr. 3.11   
P X             Obr. 3.12

Z X   

 

Vzťahy, ktoré využijeme, sú dokázané na základe podmienených rozdelení a diskrét-

neho zloženého rozdelenia, sú pre spoluúčasť na základe označenia v tab. 3.1 uvedené pre 

jednotlivé prípady v tabuľkách . 3.2 a 3.3.  

Tabuľka. 3.1  Označenie náhodných premenných pri aplikácii excedentnej spoluúčasti 

Označenie         , 0N X  , 0P

FN X  , 0P P

F FN X  

Celková škoda kolS  P

F
S  P kol

F
S  

0( )
S

p  (0) (0)kol NS
p p  

0

(0) ( ) (0)P P
F F

NS X
n

p p n p  
(0) (0)P kol P FFS N

p p  
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Tabuľka. 3.2  Charakteristiky rozdelenia celkového poistného plnenia pri  excedentnej  

spoluúčasti, 0X   

( )Fp P X F               ,P P

F FX N S  

 

 
( ) ( ) ( )dP

F

P

F X

F

E X x F f x x  

Stredná hodnota 

0

( ) ( )N

n

E N n p n  

 ( )P
FE S ( ) ( )P

FE X E N  

 

Disperzia   

2 2( ) ( ) ( )P P P

F F FD X E X E X , kde  

2

2 2( ) ( ) ( )dP
F

P

F X

F

E X x F f x x  

 ( )
P

FD S 2 ( ) ( ) ( ) ( )P P
F FE X D N D X E N  

 

Tabuľka. 3..3 Charakteristiky rozdelenia celkového poistného plnenia pri  excedentnej  

spoluúčasti,  0X   

( )Fp P X F   ,P P P kol

F F FX N S , , ~ ( ; ( ))P P

F F FX Y N Co N A p  

 ( )
( )

P
P

F

F

E X
E X

p
 

Stredná 

hodnota 

 ( ) ( )P

F FE N E N p  

 ( )P
FE S ( ) ( ) ( ) ( )P P P

F F FE X E N E X E N  

Disperzia   

 

2 2

2

( ) ( )
( )P F F

F

F F

E X E X
D X

p p
  ,  

 2( ) ( ) (1 ) ( )P
F F F FD N E N p p D N p       

 ( )P kol
FD S

2 ( ) ( ) ( ) ( )P P P P
F F F FE X D N D X E N  

2 ( ) ( ) ( ) ( )P P
F FE X D N D X E N  

 

Ostatné obrázky opisujúce výšku individuálnej škody nadobúdajú hodnoty kladné, teda 

výška individuálnej škody vyhovuje predpokladu kolektívneho modelu rizika.. 

 



10
th

 International Scientific Conference Actuarial Science in Theory and in Practice Bratislava 

Department of Mathematics and Actuarial Science  12th – 13th November 2015 

66 

 

 

Poznámka. Všetky uvedené zákonitosti sa dajú zovšeobecniť v spojitom čase. Zovšeobec-

nenie sa týka zloženého Poissonovho procesu, ktorý konkrétnym postupom možno apro-

ximovať Brownovým pohybom. Využitie aproximácie vyúsťuje do vzťahu, na základe ktoré-

ho odhadneme pravdepodobnosť krachu v čase  , ktorý zohľadní všetky finančné toky do 

tohto  uvedeného času. 

4. Praktická aplikácia uvedených pojmov 

Predstavenú teóriu a výsledky, ktoré možno na základe nej dosiahnuť, predstavíme na 

dátach o počte poistných udalostí a individuálnych výškach škôd. Štatistickým spracovaním 

údajov sme prišli k záveru, že počet škôd je možný modelovať Poissonovým rozdelením s 

parametrom 98,25l a výška individuálnej škody môže byť reprezentovaná Weibulovým 

rozdelením ~ (1,9; 0,615)X We . Teda individuálna výška škody je modelovaná pomocou 

strednej hodnoty ( ) 21,74E X  a smerodajnej odchýlky ( ) 37, 224,Xs  ktoré spolu 

s Poissonovým parametrom   tvoria základ charakteristík celkovej škody  

~ (98,25 ; ~ (1,9; 0,615))tS CoPo t X We  

Našou úlohou je analyzovať riziko prostredníctvom mier rizika a pravdepodobnosti krachu 

v rôznych časoch s pravdepodobnosťou 0,99. Odhad sledovaných mier rizika je uvedený v 

jednotlivých  tabuľkách a s komentárom. 

 

4.1 Maximálna možná strata za jednu časovú periódu 

Tabuľka  4.1  Hodnoty 0,01 1( )VaR U  

0;1t  0,1q  0,12q
 

0,14q
 

0,16q
 

0,18q
 

0,2q  

0 0U      780,42    737,69     839,77    797,05    754,33    566,82 

0 500U      280,42    237,69    339,77    297,05     254,33      66,82 

0 1000U   219,58  262,31  160,23  202,95  245,67  433,18 

 

 



10
th

 International Scientific Conference Actuarial Science in Theory and in Practice Bratislava 

Department of Mathematics and Actuarial Science  12th – 13th November 2015 

67 

 

 

Hodnoty uvedené v tabuľke 4.1 sme získali na základe výpočtu hodnoty 0,99 1( )VaR S a vzťa-

hu (3.21). Hodnoty potvrdzujú fakt, že prebytok 
1U  rastie s narastajúcim začiatočnými rezer-

vami, resp. strata sa znižuje nielen s rastom začiatočných rezerv, ale aj s rastom rizikovej 

prirážky. 

Výsledky získané podľa týchto vzťahov umožňujú nastaviť začiatočné rezervy tak, aby sa 

kryla maximálne možná škoda s pravdepodobnosťou 0,99 v období jednej časovej periódy. 

Napríklad z uvedených hodnôt môžeme zistiť, že maximálna strata s pravdepodobnosťou 0,99 

je pri kalkulácii rizikového poistného podľa princípu strednej hodnoty s rizikovou prirážkou 

0,1  a pri začiatočných rezervách 
0 500U  , je  

                                                0,01 1( )VaR U 280,42 

 

4.2 Podmienená hodnota v riziku za jednu časovú periódu 

Tabuľka.4.2 Hodnoty 0,01 1( )CVaR U  vypočítané na základe 0,99 1( )CVaR S  pre vybrané hodnoty   

rizikovej prirážky a počiatočných rezerv 

1t  0,10q  0,12q  0,14q  0,16q  0,18q  0,20q
 

  
0 0U      925,21    882,49    839,77    797,05   754,33    711,62 

0 500U      425,21    582,49    339,77    297,05   254,33    211,62 

0 1000U   74,79  117,51  160,23  202,95  245,67  288,38 

 

Hodnoty 0,01 1( )CVaR U  uvedené v tabuľke 4.2 sú vypočítané na základe hodnoty 

0,99 1( )CVaR S  prostredníctvom exponenciálnych disperzných modelov a vzťahu (3.21), ale je 

možné ich vypočítať aj priamo podľa definície podmienenej hodnoty v riziku. Z uvedených 

údajov vyplývajú tie isté fakty konštatované v súvislosti s hodnotami VaR  uvedenými v 

predchádzajúcej tabuľke s tým rozdielom, že sa berú do úvahy aj škody vyššie, ako je hodnota 

0,99 1( )VaR S , a to v podobe ich priemeru. Teda so zvýšenou bezpečnosťou rastie potreba vyš-
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šieho začiatočného kapitálu na krytie skúmaného rizika s pravdepodobnosťou 0,99. Navyše 

porovnaním údajov uvedených v tabuľkách 4.1 a 4.2 možno získať predstavu o potrebnosti  

 

začiatočných rezerv. Napr. začiatočné rezervy 
0 1000U  sú pri skúmaní maximálnej straty 

za jedno časové obdobie prehnane vysoké, ale v prípade, že analýzu urobíme prostredníctvom 

hodnoty 0,01 1( )CVaR U  sa javia iba mierne nadhodnotené, teda zabezpečovali by záporný pre-

bytok ( zisk 74,79). 

 

4.3 Porovnanie ekonomického kapitálu potrebného na krytie rizika prostredníctvom 

hodnoty VaR a CVaR 

Na výpočet ekonomického kapitálu je potrebná znalosť okrem mier rizika aj očakávanej 

celkovej škody, pre ktorú platí 

                                               ( ) 98,25 21,74 2135,96kolE S     

Výsledky uvedené v tabuľke 4.3 dostaneme podľa vzťahu (3.25), resp. (3.27) 

Tabuľka. 4.3  Odhad ekonomického kapitául prostredníctvom mier rizika celkovej škody 

0,99 1( )VaR S  3129,964 EC    994,006 

0,99 1( )CVaR S  3274,756 EC 1 138,805 

 

Tabuľka. 4.4  Porovnanie mier rizika prostredníctvom hodnoty 0,01 1( )CVaR U  

0U  0 500 1 000 EC 

0,01 1( )VaR U  780,41 280,418  219,582     994,006 

0,01 1( )CVaR U  925,21 425,210  74,790 1 138,805 

 

Teda odhad kapitálu potrebného na krytie neočakávaných škôd nezávisí od stavu 

začiatočných rezerv potrebných na krytie očakávaných škôd. 

 

4.4 Podmienená hodnota v riziku na konci t-tej periódy  

 Postup vyjadrenia mier rizika za jednu časovú periódu sa na základe vlastnosti 

Poissonovho procesu zovšeobecní pre čas t . Výsledky pre vybrané časy sú uvedené v tabuľke 

4.5.  
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Tabuľka. 4.5  0,01 ( )tCVaR U  na základe 0,99 ( )tCVaR S  pre 0,1q  

t  0;1t  0;2t  0;3t  0;4t  0;5t  

0 0U  925,21   1183,32   1331,68    1423,23  1478,47 

0 1000U   74,79     183,32    331,68     423,23   478,47 

0 2000U   1074,79  816,68  668,32  576,77  521,53 

 

Z údajov uvedených v tabuľke 4.5 možno sledovať vývoj prebytku v konkrétnom 

konečnom spojitom čase. Údaje nás informujú napr. o skutočnosti, že v prvom časovom 

obdo-bí začiatočné rezervy 
0 1000U sú dostačujúce, teda zaznamenávame zisk, ale už od 

druhého časového obdobia signalizujú stratu. 

V prvom riadku tabuľky sú uvedené podmienené hodnoty v riziku v prípade, že začia-

točné rezervy neuvažujeme. Na tieto hodnoty v nasledujúcich úvahách začiatočné rezervy 

nastavíme. 

 

4.5 Pravdepodobnosť krachu pre zložený Poissonov proces prostredníctvom Brownovho 

pohybu. 

Túto pravdepodobnosť, ktorá sa nezaoberá jednou realizáciou prebytku v konkrétnom 

čase, ale posudzuje  všetky možnosti, ktoré môžu nastať určíme v čase  , podľa vzťahu 

( ; )U P Tt t
0
min 0t

t
P U

t 0
min t

t
P W U

t
 

a následne využitím vzťahu, ktorý získame  prostredníctvom Brownovho pohybu. 

Tabuľka 4.6  Pravdepodobnosť, že krach nastane tesne pre časom t  

( )P T t  ( 1)P T  ( 2)P T  ( 3)P T  ( 4)P T  ( 5)P T

 

500U  0,12547 0,20278 0,24022 0,26161 0,27508 

925,21U  0,00870 0,03453 0,05533 0,06996 0,08027 

1183,32U  0,00127  0,01046 0,02140 0,03052 0,03758 

1331,68U  0,00035 0,00478 0,01162 0,01804 0,0559 

1423,23U  0,00015 0,00288 0,00784 0,01289 0,01727 

1478,47U  0,000086 0,00209 0,00615 0,01048 0,01434 

2000U  0,00000025  0,000007 0,00049 0,00125 0,00219 
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V tab. 4.6 je táto pravdepodobnosť stanovená pre rezervy, ktoré sa vzťahujú k výsledkom 

uvedených v tabuľke 4.5 a ktoré boli posudzované  v súvislosti s procesom prebytku  
0

.t t
U


 

Teda je zvažovaný sumár všetkých možných ciest. Sledovaním vývoja prebytku v jednot-

livých časových obdobiach získame informáciu, aká by mala byť hodnota počiatočných 

rezerv, aby v konkrétnom časovom období pravdepodobnosť krachu bola na požadovanej 

úrovni. 

Tabuľka 4.7 Podmienená pravdepodobnosť krachu v súvislosti s rozdelením času, teda 

s inverzným Gaussovým rozdelením 

( / )P T Tt
 

1t  2t  3t  4t  5t  

500U  0,40422 0,65330 0,77391 0,84284 0,88624 

925,21U  0,07762 0,30800 0,49350 0,62398 0,71593 

1183,32U  0,02021 0,16673 0,34103 0,48646 0,59906 

1331,68U  0,00781 0,10788 0,26203 0,40693 0,52681 

1423,23U  0,00411 0,08034 0,21909 0,36031 0,48248 

1 478,47U  0,00273 0,06659 0,19544 0,33334 0,45605 

2 000U  0,00003 0,00780 0,05249 0,13514 0,23589 

 

Uvedené výsledky nie sú jediné, ktoré môžeme využitím Brownovho pohybu dosiahnuť. 

Aktuár má možnosť vytvoriť rôzne scenáre, graficky ich znázorniť a navyše uvedené postupy 

môže rozšíriť o redukciu pôvodnej individuálnej škody spoluúčasťou, resp. optimálnym zais-

tením a výsledky spresniť zakomponovaním IBNR škôd. 

Záver: Z uvedeného vyplýva, že vybudovaný aparát, opierajúci sa o odporúčania  základ-

ného Sylabu pre aktuárske vzdelávanie v EÚ vedie k možnosti vlastného posúdenia rizika 

poisťovňou a je základom pre vyjadrenie mier agregovaných rizík prostredníctvom funkcií 

kopula. 
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Visualization and presentation of actuarial demography data 

with dynamic elements using Microsoft Excel 2013 

Vizualizácia a prezentácia údajov z oblasti aktuárskej demografie 

využitím dynamických prvkov Microsoft Excel 2013 

Vladimír Mucha, Michal Páleš
 5

 

Abstract 

The aim of paper is presentation functionality of dynamic elements (pivot tables, slicers, time 

liner, form controls, dynamic functions, and maps in Power View) available in Microsoft 

Excel 2013 in actuarial demography. Support tool for predicting demographic indicators is the 

analysis of time series while ex-ante forecast will be used for further data visualization. 

The paper also describes processing of "raw" data in such a presentation format, which 

ensuring a high level description ability for the user. 

Key words 

Microsoft Excel 2013, actuarial demography, data visualization, dynamic functions, form 

controls, pivot tables, slicers, time liner, maps in Power View, Power map 

JEL klasifikácia 

G22, C61 

1 Úvod 

Príspevok sa zaoberá využitím a prezentáciou funkcionality dynamických prvkov  

dostupných v prostredí Microsoft Excel 2013 v rámci interaktívnej analýzy údajov z oblasti 

aktuárskej demografie. Na spracovanie „surových“ údajov, v takom  prezentačnom formáte,  

 

                                                 
5
 doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD., Ing. Michal. Páleš, PhD., Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta 

hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v  Bratislave,  Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, e-

mail: vladimir.mucha@euba, pales.euba@gmail.com, Výskumný projekt: VEGA 1/ 1/0806/14:  Kalkulácia SCR 

na krytie rizík neživotného poistenia v súlade s potrebami praxe.  
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ktorý zabezpečí vysokú úroveň jeho vypovedacej schopnosti pre potreby používateľa, 

použijeme tieto dynamické prvky: 

 dynamické oblasti pomocou definovania názvu a dynamických funkcií 

(OFFSET, VLOOKUP, CHOOSE, DIRECT, COLUMN, INDEX   a pod.) 

                                 Obrázok 1: Správca názvov a funkcia OFFSET pre vytvorenie dynamickej oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Zdroj: všetky obrázky v príspevku sú z vlastného zdroja 

 ovládacie prvky formulára, resp. ActiveX (Scrollbar, OptionButton, 

CheckBox, ListBox, CommandButton a pod.) 

Obrázok 2: Ovládacie prvky na karte  VÝVOJÁR 

 

 

 

 

 

 

 

 kontingenčné tabuľky  (rýchly filter- slicer, časová os- time liner ) 

Obrázok 3: Rýchly filter a časová os 
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 doplnky Microsoft Excel 2013 (Power View, Power map  a pod.) 

Obrázok 4: Mapa vytvorená v  Power View 

 

Výsledky demografickej analýzy budú prezentované vo forme interaktívnych grafov, 

ktoré prostredníctvom vizualizácie spracovaných údajov ponúkajú vhodný prístup pre ich 

interpretáciu. 

 

Obrázok5: Ukážka interaktívnych grafov 

 

Na získanie údajov z oblasti aktuárskej demografie bola využitá verejná databáza 

STATdat, ktorá je dostupná na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky 

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases. Databáza obsahuje reporty (tabuľky) 

ukazovateľov hospodárskeho a sociálnoekonomického vývoja. Systém zatriedenia 

jednotlivých reportov je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov. Údaje z rôznych 

štatistických okruhov sa prezentujú vo forme reportov v mesačných, štvrťročných alebo 

ročných časových radoch. Výstupy z reportov je možné exportovať do formátov: PDF, XML, 

XLS, CSV. [6] 

  

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases
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Obrázok 6: Výber údajov z databázy  STATdat 

 

 

Prezentáciu funkcionality uvedených dynamických prvkov v prostredí Microsoft Excel 

2013 v súvislosti s interaktívnou vizualizáciou údajov rozdelíme na tri časti.  

V prvej časti sa budeme zaoberať možnosťou prepojenia dynamických funkcií 

s ovládacími prvkami s cieľom vytvoriť interaktívne výstupy pre analýzu dát týkajúcich sa 

vekovej štruktúry obyvateľstva a prirodzeného prírastku v Slovenskej republike. Druhá časť 

je venovaná využitiu prepojenia kontingenčného grafu s rýchlym filtrom a časovou osou 

v rámci spracovania údajov týkajúcich sa rôznych demografických ukazovateľov pre kraje 

v Slovenskej republike. Tretia časť je zameraná na prezentáciu údajov o rodinnom stave 

v Slovenskej republike prostredníctvom doplnkov Microsoft Excel  Power View  a Power 

Maps. 

 

2 Vizualizácia pomocou ovládacích prvkov a dynamických funkcií 

2.1 Scrollbar a funkcia OFFSET 

Z databázy STATdat sme exportovali údaje o vekovej štruktúre obyvateľov 

Slovenskej republiky od roku 1996 do roku 2014 do hárku zošita v prostredí Microsoft Excel 

a danú tabuľku sme následne vizuálne  upravili, obr. 7. Hodnoty v tabuľke pre vekové 

kategórie v rozmedzí od 0 až 100 rokov a viac sme v prípade žien  transformovali  pomocou 

jazyka VISUAL BASIC for Applications na záporné čísla  z dôvodu techniky vytvorenia 

grafu „strom života“. Tento graf je vhodnou formou prezentácie v rámci porovnávania  
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vekovej štruktúry  mužov a žien. Algoritmus jeho zostrojenia však  nebude v príspevku 

z dôvodu jeho rozsahu zverejnený. 

Obrázok 7: Údaje o vekovej štruktúre SR exportované  z databázy  STATdat do zožitu „strom” 

 

 

 

 

 

Naším cieľom je vytvoriť interaktívnu vizualizáciu vekovej štruktúry pre jednotlivé 

vybrané roky. Na výber daného roka využijeme ovládací prvok Scrollbar (posúvač) 

formulára, resp. ActiveX.  Na zobrazenie vekovej štruktúry v „strome života“ využijeme 

dynamickú oblasť prostredníctvom definovania jej názvu a funkciu OFFSET. Po vložení 

tohto ovládacieho prvku na hárok je nutné nastaviť jeho rozsah a prepojenie s bunkou 

prostredníctvom jeho formátovania, resp. nastavenia  Properties (vlastností), obr. 8 a 9. 

           Obrázok 8:scrollbar formulára                                                 Obrázok 9: scrollbar ActiveX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zvolení konkrétneho roku je nutné načítať aktuálnu oblasť dát v spomínanej 

tabuľke údajov. To je možné realizovať pomocou dynamickej oblasti, ktorú definujeme 

v správe názvov, obr. 10. Takto vytvorený a pomenovaný rozsah údajov potom prepojíme so  

 

 

  

  



10
th

 International Scientific Conference Actuarial Science in Theory and in Practice Bratislava 

Department of Mathematics and Actuarial Science  12th – 13th November 2015 

77 

 

 

„stromovým grafom“ a zabezpečíme tak interaktívne načítanie požadovanej oblasti cez jej 

názov, obr. 11. 

Obrázok 10: Definovanie názvu dynamickej oblasti pomocou funkcie OFFSET 

 

 

 

 

 

 

Pre vytvorenie názornejšej predstavy si v nasledujúcich riadkoch predstavíme syntax 

funkcie OFFSET. Táto funkcia vráti odkaz na rozsah, ktorý je posunutý o daný počet riadkov 

a stĺpcov od bunky alebo rozsahu buniek. Vrátený odkaz môže byť jedna bunka alebo rozsah 

buniek. Môžeme tiež určiť aj počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú vrátiť. 

OFFSET(odkaz; riadky; stĺpce; [výška]; [šírka]) 

Odkaz: Povinný argument. Pôvodný odkaz, voči ktorému vykonávame posun. Odkaz sa musí 

odkazovať na bunku alebo rozsah susediacich buniek, inak funkcia OFFSET vráti chybovú 

hodnotu. 

Riadky: Povinný argument. Počet riadkov (nahor alebo nadol), o ktoré sa má posunúť ľavá 

horná bunka nového odkazu. Môžeme použiť kladnú (nadol od pôvodného odkazu) alebo 

zápornú (nahor od pôvodného odkazu) hodnotu. 

Stĺpce: Povinný argument. Počet stĺpcov (doľava alebo doprava), o ktoré sa má posunúť ľavá 

horná bunka nového odkazu. Môžeme použiť kladnú (doprava od pôvodného odkazu) alebo 

zápornú (doľava od pôvodného odkazu) hodnotu. 

Výška: Voliteľný argument. Požadovaná výška (počet riadkov) výsledného odkazu. Musí to 

byť kladné číslo. 

Šírka: Voliteľný argument. Požadovaná šírka (počet stĺpcov) výsledného odkazu. Musí to byť 

kladné číslo. [5] 
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Obrázok 11: Prepojenie dynamickej oblasti „muži“  s údajmi grafu   v zošite „strom” 

 

 

 

 

 

Na základe opísaných dynamických prvkov sme zrealizovali tri prezentované 

vizualizácie vekovej štruktúry obyvateľstva SR. V prvej sa nám po výbere roka pomocou 

Scrollbaru  interaktívne graficky zobrazí  požadovaná veková štruktúra. Táto časť obsahuje aj 

možnosť spustenia „animácie“ prostredníctvom CommandButton (príkazové tlačidlo) 

s názvom Spustiť, obr. 12. Po jeho stlačení sa pomocou kódu VBA animuje na „strome 

života“ veková štruktúra v priebehu rokov 1996 až 2014. Tento spôsob vizualizácie je možné 

použiť aj na zobrazenie predikovaných hodnôt vekovej štruktúry, tzv. prognóz, ktoré boli 

odhadnuté pomocou metód na analýzu časových radov. 

 

Obrázok 12: Interaktívny graf „strom života“ s výberom roka pomocou Scrollbaru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá vizualizácia umožňuje porovnávať stav vekovej štruktúry od 0 po 100 rokov 

a viac pre dva vybrané roky využitím ComboBoxu (rozbaľovacie pole), obr. 13. Vizuálne 

odlíšenie je možné na základe voľby farebných štruktúr pre oba prezentované roky. Farbu 

údajov jedného roka nastavíme vo formáte výplň na modrú a farbu údajov druhého roka 

nastavíme bez výplne s obrysom červenej farby. 
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Obrázok 13: Porovnanie„stromu života“ pre dva  vybrané roky prostredníctvom ComboBoxu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretia vizualizácia je určitým priblížením („zoom”), ktorý po zadaní požiadaviek 

rozsahu vekovej štruktúry a výbere roka prostredníctvom Scrollbaru ActiveX interaktívne 

zobrazí požadované údaje na grafe „strom života“, obr. 14. 

 

Obrázok 14: Zobrazenie určitého rozsahu vekovej štruktúry SR vo vybranom roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 OptionButton a funkcia VLOOKUP 

 Z databázy STATdat sme exportovali  tabuľku s údajmi o počte narodených 

a zomretých, resp. o prirodzenom prírastku v jednotlivých  krajoch Slovenskej republiky 

v rozpätí rokov 2011 až 2014, ktorú sme v zošite „vlookup“ v  Hárku1 upravili, obr. 15. 
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Obrázok 15: Údaje o prirodzenom prírastku SR exportované  z databázy  STATdat do zožitu „vlookup“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naším cieľom je z danej databázy údajov na Hárku1 vybrať údaje pre zvolenú oblasť 

o počte narodených, zomretých, resp. o prirodzenom prírastku a následne  ich porovnať 

pre dva zvolené kraje prostredníctvom interaktívnej tabuľky a  grafu, obr. 19. Ovladací prvok 

OptionButton (tlačidlo možností) využijeme na výber jednej z troch možností pre výber 

oblasti údajov (pprírastok, nnarodení, zzomrelí) z Hárku1. Cez formátovanie tohto prvku ho 

prepojíme s bunkou K1 pre hodnotu začiarknuté, obr. 16. Dynamickú oblasť, v súvislosti 

s výberom požadovaných údajov, zabezpečíme opäť cez definovanie jej názvu a pomocou 

funkcie VLOOKUP. 

Obrázok 16: Formátovanie ovládacieho prvku OptionButton 
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                                          Obrázok 17: Správca  názvov v zošite „vlookup“ na Hárku1 a Hárku2 

 

 

 

 

 

 

 

              Pre vytvorenie názornejšej predstavy si v nasledujúcich riadkoch predstavíme syntax 

funkcie VLOOKUP. Funkciu VLOOKUP, použijeme v prípade, ak potrebujeme vyhľadať 

položky v tabuľke alebo rozsahu podľa riadka. 

                     VLOOKUP (vyhľadávaná_hodnota; pole_tabuľky; číslo_indexu_stĺpca;   

                     [vyhľadávanie_rozsahu]) 

Vyhľadávaná_hodnota: Povinný argument. Hodnota, ktorú chceme vyhľadať, musí byť 

v prvom stĺpci rozsahu buniek, ktorý sme zadali v argumente pole tabuľky. 

Pole_tabuľky: Povinný argument. Rozsah buniek, v ktorom prvý stĺpec musí obsahovať 

argument vyhľadávaná hodnota. Rozsah buniek musí tiež obsahovať vrátenú hodnotu. 

Číslo_indexu_stĺpca: Povinný argument. Číslo stĺpca (začínajúc hodnotou 1 pre ľavý krajný 

stĺpec argumentu pole_tabuľky), v ktorom sa nachádza vrátená hodnota. 

Vyhľadávanie_rozsahu: Nepovinný argument. Logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia 

VLOOKUP vyhľadať úplnú (FALSE) alebo približnú zhodu (TRUE). 

Funkciu VLOOKUP vložíme v nasledujúcom syntaxe do buniek v prvom riadku 

tabuľky na Hárku2, kde vyplní požadované  údaje z príslušnej oblasti z Hárku1 pre daný kraj, 

ktorého názov je definovaný v správcovi názvov ako „kraj1“. Do bunky K2 sme vložili 

funkciu CHOOSE, ktorá podľa hodnoty v bunke K1 do nej priradí vybranú oblasť údajov.  

                                        Obrázok 18: Označenie bunky K2  názvom „data“ a funkcia CHOOSE 
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Funkcia VLOOKUP má potom nasledovnú syntax 

 

 

kde „kraj1“ je názov bunky A4, v ktorom je umiestnený názov prvého vybraného kraja . 

Názov „data“ je určený pre spomínanú bunku K2, v ktorej je umiestnený názov vybraného 

demografického ukazovateľa, obr. 18.  

                Obrázok 19: Interaktívny graf pre porovnanie demografického ukazovateľa v dvoch krajoch 

 

 

 

 

 

 

 

Na určenie poľa tabuľky sme použili funkciu INDIRECT, ktorá vráti odkaz určený 

textovým reťazcom. Odkazy sa okamžite vyhodnocujú a zobrazí sa ich obsah. Funkcia 

INDIRECT sa používa na zmenu odkazu na bunku vo vzorci bez zmeny vzorca ako takého. 

To znamená, že rozsah poľa tabuľky je daný podľa textu v bunke K2, ktorý predstavuje názov 

označenej  oblasti buniek. Na určenie  čísla indexu stĺpca je použitá funkcia COLUMN, ktorá 

vráti číslo stĺpca daného odkazom na bunku. Ak nie je argument odkaz zadaný, funkcia 

COLUMN vráti číslo stĺpca, v ktorom sa vyskytuje sama. Analogicky postupujeme v druhom 

riadku spomínanej tabuľky pre kraj definovaný v správcovi názvov ako „kraj2“. Z dát 

získaných údajov vytvoríme graf, ktorý v prepojení s dynamickou oblasťou v spomínanej 

tabuľke na Hárku2 funguje ako interaktívny. 

3 Vizualizácia pomocou  kontingenčnej tabuľky a grafu 

3.1 Rýchly filter - slicer  

Z databázy STATdat sme exportovali tabuľku s údajmi o rôznych demografických 

ukazovateľoch v Slovenskej republike pre jednotlivé kraje v rozpätí rokov 2001-2004,   
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napríklad Prisťahovaní na trvalý pobyt, Sobáše, Novorodenecká úmrtnosť a podobne, ktorú 

sme upravili, obr. 20.  

Obrázok 20: Údaje o demografických ukazovateľoch  exportované z databázy  STATdat do zožitu „slicer“ 

 

 

 

 

Z  databázy údajov vytvoríme na karte VLOŽIŤ kontingenčnú tabuľku a kontingenčný 

graf. V rámci nástrojov pre kontingenčné tabuľky na karte ANALYZOVAŤ vložíme rýchly 

filter, ktorý nám umožní interaktívnu vizualizáciu kontingenčnej tabuľky a grafu, obr. 22.  

                                       Obrázok 21: Nástroje pre kontingenčné tabulky - vložiť rýchly filter 

 

 

 

 

              Obrázok 22: Kontingenčný graf prepojený s rýchlym filtrom  pre tri vybrané ukazovatele a jeden kraj 

 

 

 

 

 

 

Filtráciu sme realizovali pre vybraný kraj a pre vybraný demografický ukazovateľ             

v rámci daného  rozpätia rokov. Na rýchlom filtri je možný aj výber viacerých položiek 

pomocou tlačidla Ctrl+klik. 
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3.2 Časová os – time liner 

 V prípade, že kontingenčná tabuľka obsahuje údaje vo formáte dátum môžeme na ich 

prezentáciu použiť časovú os, obr. 24. Vizualizáciu zrealizujeme pre údaje týkajúce sa 

ukazovateľa Stav trvale bývajúceho obyvateľstva na konci obdobia v rozpätí rokov              

2001-2014, ktoré sme získali zo spomínanej databázy, obr. 23. Podobne ako pri rýchlom filtri 

vložíme časovú os-time liner  na karte ANALYZOVAŤ.  

             Obrázok 23: Údaje o stave trvale bývajúceho obyvateľstva pre kraje SR v rokoch 2001-2014 

 

 

 

 

 

 Na časovej osi je možné nastaviť periódu pre zobrazovanie údajov pre roky, štvrťroky, 

mesiace a dni.  

Obrázok 24: Kontingenčný graf prepojený s časovou osou  s výberom roku  2012 

 

 

4 Vizualizácia pomocou Power View a Power map 

 Z databázy STATdat sme exportovali  tabuľku s údajmi o rodinnom stave obyvateľov 

Slovenskej republiky v jednotlivých krajoch, ktorú sme opäť pre potrebu ich vizualizácie 

upravili, obr. 25. V prvom kroku vyberieme údaje o  rodinnom stave z roku 2011, ktoré 

budeme prezentovať pomocou funkcie Power View  prostredníctvom vizualizácie Mapa 

a doplnku Power map. V druhom  kroku sa budeme venovať vizualizácii údajov o stave  

ženatý – vydatá v rozpätí rokov 2011-2014 pre jednotlivé kraje. 
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Obrázok 25: Upravené údaje o rodinnom stave obyvateľstva pre kraje Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 Power View je k dispozícii len vo verzii Office Professional Plus a Office 365 

Professional Plus, ako aj v samostatnej verzii Excelu 2013. Ak je ikona doplnku Power View, 

resp. Power Map  v ponuke Excelu  neaktívna, môžeme ju aktivovať. Postupne klikneme na 

položky Súbor, Možnosti a Doplnky. Ďalej označíme požadovanú položku. V poli Spravovať  

klikneme na rozbaľovaciu šípku položky Doplnky architektúry COM a na tlačidlo Spustiť, 

obr. 26. 

                                                                 Obrázok 26: Doplnky architektury COM 

 

 

 

 

 

 

 

 Pri práci s funkciou Power View sa odporúča  pracovať radšej s tabuľkami programu 

Excel než s rozsahmi údajov. Skôr ako vložíme hárok funkcie Power View vychádzajúci               

z našich údajov, vytvoríme preto tabuľku na karte VLOŽIŤ. 

                                                              Obrázok 27: Vytvorenie tabuľky z údajov 
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Po vybratí údajov vo vytvorenej tabuľke vytvoríme hárok funkcie Power View                    

v NÁVRHU  NÁSTROJA TABULIEK, obr. 28. 

                                               Obrázok 28: Vytvorenie hárku funkcie Power View  

 

 

 

 

 Potom vytvoríme na karte NÁVRH mapu pomocou položky vizualizácie Mapa, 

označenú ikonou glóbusu, obr. 29. 

                                                      Obrázok 29: Vytvorenie mapy vo funkcii Power View  

 

 

 

 

 Mapa vo funkcii Power View zobrazuje naše údaje v kontexte geografickej oblasti            

a využíva dlaždice mapy Bing tak, že  môžeme približovať a posúvať zobrazenie rovnako ako 

v prípade ľubovoľnej inej mapy Bing. Na dosiahnutie funkčnosti máp musí funkcia Power 

View odoslať údaje cez zabezpečené webové pripojenie, aby sa mohlo uskutočniť ich 

geokódovanie. Pridaním umiestnení a polí do funkcie Power View sa na mapu vložia body. 

Čím väčšia je daná hodnota, tým väčší je aj príslušný bod. V prípade  polí s viacerými 

hodnotami sa do mapy pridajú koláčové grafy, pričom veľkosť koláčového grafu zodpovedá 

veľkosti celkovej hodnoty. Na karte POWER VIEW je možné v položke Zoznam polí polia 

funkcie zobraziť a skyť, resp. editovať, obr. 30. V závislosti od potreby vizualizácie údajov je 

možné  presúvať jednotlivé polia do položiek MIESTO, FARBA, VEĽKOSŤ a  ROZDELIŤ 

NA DLAŽDICE PODĽA. [4] 
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                           Obrázok 30: Zoznam polí vo funkcii Power View na karte POWER VIEW 

 

 

 

 

 

 

 Ak sa pri hľadaní požadovaných údajov vo vizualizáciách tabuliek musíme veľa 

posúvať, na omnoho rýchlejšie získanie prehľadu v údajoch môžeme vo funkcii Power View 

použiť funkciu dlaždíc. Dlaždice fungujú ako navigačné pásy, pričom každá dlaždica je 

priradená k jednej možnej hodnote poľa. Po kliknutí na dlaždicu sa zobrazia len údaje 

súvisiace s danou hodnotou poľa, obr. 31. 

            Obrázok 31: Dlaždice vo  funkcii Power View pre rozdelenie podľa kraja a  umiestnenie ako pas kariet. 

 

 

 

 

 

 Mapy je možné krížovo filtrovať s grafmi a inými vizualizáciami funkcie Power View, 

ktoré je možné prepínať na karte NÁVRH, obr. 32. 

                                            Obrázok 32: Prepnutie vizualizácie funkcie Power View 
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 Ak napríklad klikneme na údajový bod na mape, ostatné grafy sa budú filtrovať podľa 

tohto údajového bodu. Ak klikneme na pruh v pruhovom grafe, tak sa mapa vyfiltruje podľa 

údajov súvisiacich s daným pruhom. Využitím funkcie Power View sme vytvorili dve 

vizualizácie údajov o  rodinnom stave  z roku 2011 v SR a o stave ženatý – vydatá v rozpätí 

rokov 2011-2014 pre jednotlivé kraje. V oboch prípadoch sme mapu prepojili s vizualizáciou 

vo forme grafu, obr. 33 a 34. 

Obrázok 33: Vizualizácia rodinného  stavu  z roku 2011 v Slovenskej republike v Power View 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 34: Vizualizácia stavu ženatý – vydatá v rozpätí rokov 2011-2014 v Slovenskej republike 

 

 Vizualizáciu o stave ženatý – vydatá v rozpätí rokov 2011-2014 pre jednotlivé kraje 

sme zrealizovali aj prostredníctvom doplnku Power map, obr. 36. Pred vytvorením prehliadky 

je potrebné vybrať rozsah buniek obsahujúci naše údaje z dôvodu ich jednoduchšieho 

pripojenia. Klikneme na karte VLOŽIŤ na položku Mapa  a spustíme  Power Map, obr.35. 

 



10
th

 International Scientific Conference Actuarial Science in Theory and in Practice Bratislava 

Department of Mathematics and Actuarial Science  12th – 13th November 2015 

89 

 

 

                                     Obrázok 35: Vytvorenie novej prehliadky v Power map. 

 

 

 

 

Následne sa zobrazí okno Power Map s novou prehliadkou. Po uložení zošita sa uložia 

aj všetky prehliadky a scény Power Map. Všetky zmeny ako napríklad zmena veľkosti, 

odstránenie legendy alebo časovej osi vykonané v scéne v Power Map počas úprav sa 

automaticky ukladajú.  

 

Obrázok 36: Vizualizácia rodinného  stavu  z roku 2011 v Slovenskej republike v Power map 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

Prezentované techniky vizualizácie údajov z  oblasti aktuárskej demografie 

prostredníctvom dynamických prvkov v prostredí Microsoft Excel predstavujú veľký 

potenciál v súvislosti s aktuárskou analýzou dát, resp. môžu byť využité zo strany aktuára aj 

na vytváranie interaktívnych výstupov určených pre manažment poisťovne. 
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b4d906d11b66 

[6] http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases 
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Calculating of probability generating function of total 

amount of claims in collective risk model 

Výpočet pravdepodobnostnej funkcie celkovej škody 

v kolektívnom modeli rizika 

Jozef Fecenko
 6

 

 

Abstract 

The paper presented and analysed original fast algorithm for calculating a probability 

generating function, moment generating function and factorial moment generating 

function in the collective risk model. 

 

Key words 

collective risk model, moment generating function, probability generating function, 

factorial moment generating function, raw moment, factorial moment, Horner scheme, 

fast Fourier transformation 
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1. Úvod 

V jednej internetovej diskusií sa účastníci diskusie vyjadrovali k otázke: „Why do we need 

to discretize continuous probability distributions?“ Jedna z viacerých diskutujúcich 

(absolventka doktorandského štúdia na Heriot Wat University) sa vyjadrila takto: „Sometimes 

discretization of continuous random variables is very useful. An example is when you need to 

compute the distribution of a compound random variable. This is the case in actuarial science,  

 

where the aggregate claims are sum of individual claims, and the number of individual claims 

is itself a random variable.” 

                                                 
6
 doc. RNDr. Jozef Fecenko, CSc. Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, jozef.fecenko@euba.sk. 
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To je aj jeden z dôvodov prečo sa ďalej budeme zaoberať len diskrétnou náhodnou 

premennou.  

Nech X  je diskrétna náhodná premenná nadobúdajúca nezáporné celočíselne hodnoty 

potom momentová vytvárajúcu funkciu náhodnej premennej X  je definovaná vzťahom 

                                     
0

( ) e ( )ezX zn

X

n

m z E p n




  ,                          . (1) 

ak rad na pravej strane (1) konverguje. 

Po substitúcii ez t  dostaneme pravdepodobnostnú vytvárajúcu funkciu  

                              
0 0

( ) ( ) ( )X n n

X

n n

P t E t P X n t p n t
 

 

     . (2) 

Platí 

                                       

0

1 d
( ) ( )

! d

n

Xn

t

P X n P t
n t



  . (3) 

Pravdepodobnostná vytvárajúca funkcia definovaná vzťahom (2) sa tiež nazýva faktoriálna 

momentová vytvárajúca funkcia. Vtedy namiesto ( )XP t píšeme spravidla ( )XM t . Poskytuje 

výpočet n-tého faktoriálneho momentu, ktorý definujeme vzťahom  

                                      ( )

1

d
(1) ( )

d

n
n

X Xnn

t

M E X M t
t



    , (4) 

kde symbol ( )nx  je definovaný vzťahom  

                                                  ( ) ( 1)( 2) ( 1)nx x x x x n     , (4) 

a nazýva sa Pochhammerov symbol. 

    Faktoriálne momenty (ak existujú) môžeme vyjadriť pomocou začiatočných momentov a 

obrátene 

       (1) (1)XM E X , 

           (2) 2(1) ( 1)XM E X X E X E X     

             (3) 3 2(1) ( 1)( 2) 3 2XM E X X X E X E X E X        

               (4) 4 3 2(1) ( 1)( 2)( 3) 6 11 6XM E X X X X E X E X E X E X         (5) 
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(5) 5 4 3

2

(1) ( 1)( 2)( 3)( 4) 10 35

50 24 ( )

XM E X X X X x E X E X E X

E X E X

        

   

Faktoriálny moment n-tého rádu môžeme vyjadriť ako lineárnu kombináciu začiatočných 

momentov prvého až n-tého rádu pričom koeficienty tejto lineárnej kombinácie môžeme určiť 

algoritmicky z trojuholníkovej schémy, obr. 1. 

 

  Obrázok 1: Schéma algoritmu výpočtu koeficientov vyjadrenia faktoriálnych momentov pomocou začiatočných   

                     momentov 

 

 Zdroj: Vlastné originálne spracovanie  

Do prvého riadku napíšeme 1. Vľavo od 1 do prvého riadku napíšeme pomocné čísla: –1 

do prvého riadku, –2 do druhého,  –3 do tretieho, ... Každý prvok v nasledujúcom riadku 

dostaneme z predchádzajúceho riadku tak, že prvok, ktorý leží bezprostredne nad ním vľavo 

vynásobíme pomocným číslom, ktorý je v tomto riadku (ak chýba, berieme nulu) 

a pripočítame k nemu číslo, ktoré leží bezprostredne vpravo nad ním (ak chýba, berieme 

nulu).  Naprílad:  35 ( 6) ( 4) 11, 24 ( 6) ( 4) 0          .  

    Naopak, začiatočný moment n-tého rádu vieme vyjadriť ako lineárnu kombináciu 

faktoriálnych momentov prvého až n-tého rádu, pričom, koeficienty tohto vyjadrenia môžeme 

určiť algoritmicky z trojuholníkovej schémy, obr. 2. 

 

                       (1) (1)XE X M  

                        2 (2) (1) (1)

1
(1) (1) ( )X X X t

E X M M t M t



     

                        3 (3) (2) (1) (1)

1

(1) 3 (1) (1) ( )X X X X

t

E X M M M t t M t
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5 (5) (4) (3) (2) (1)
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1

(1) 10 (1) 25 (1) 15 (1) (1)

( )

X X X X X

X

t

E X M M M M M

t t t t M t



     

          
    

 

 

  Obrázok 2: Schéma algoritmu výpočtu koeficientov vyjadrenia začiatočných  momentov pomocou faktoriálnych  

momentov 

 

Zdroj: Vlastné originálne spracovanie  

        Do prvého riadku napíšeme 1. Označíme si rady tak ako je to znázornené na obrázku 2. 

Vo vytváraní schémy postupujeme zhora dole. Každý prvok v trojuholníkovej schéme 

dostaneme z dvoch bezprostredne nad nimi ležiacimi prvkami,  jedným vľavo, druhým vpravo 

(ak sa takýto prvok nevyskytuje v schéme berieme namiesto neho nulu)  a to tak, že prvok, 

ktorý leží bezprostredne nad nim vľavo vynásobíme číslom, ktorým je daný rad označený 

a pripočítame číslo ležiace vpravo nad ním. Napríklad: 25 (6) (3) 7   , resp. posledná 

jednotka v 5. riadku:  1 1 1 0    

   Disperzia pomocou faktoriálnych momentov môžeme vyjadriť nasledovne:    

   
2

2 2 (2) (1) (1) (2) (1) (1)( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1) 1 (1)X X X X X XD X E X E X M M M M M M        .  

Keďže sa budeme ďalej zaoberať, ako sme už uviedli, len diskrétnou náhodnou 

premennou, ktorá nadobúda  nezáporné celočíselné hodnoty a transformácia medzi 

pravdepodobnostnou vytvárajúcou funkciou náhodnej premennej a jej momentovou  
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vytvárajúcou funkciou je jednoznačná, tak kvôli jednoduchejšiemu zápisu sa budeme ďalej 

zaoberať len pravdepodobnostnou vytvárajúcou funkciou (ďalej PVF).   

V kolektívnom modeli rizika je celková škoda vyjadrená nasledovne 

 

                                          1 2

0, ak 0

kol

N

kol

S X X X

S N

  

 
 (7) 

Jedná sa o  súčet náhodných premenných, ktorých počet je určený realizáciou náhodnej 

premennej. Náhodné premenné  
1i i

X



 popisujúce výšku škody, sú nezávisle a identický 

rozdelené, N je diskrétna náhodná premenná nezávislá od 
iX , 1,2,i  , popisujúca počet 

škôd, 

Ak označíme 
Np  pravdepodobnostnú funkciu náhodnej premennej N  a 

XF distribučnú 

funkciu náhodnej premennej 
iX , 1,2,i  , tak rozdelenie náhodnej premennej 

kolS  dané 

vzťahom (3), voláme zložené rozdelenie náhodnej premennej 
kolS , čo zapíšeme 

 

                                            ~ ( ); ( )kol

N XS Co p n F x  (8) 

V prípade, že špecifikujeme rozdelenie počtu škôd, napríklad Poissonovým rozdelením, 

tak takéto rozdelenie náhodnej premennej 
kolS nazývame zložené Poissonovo rozdelenie 

a označujeme ho  

                                                     ~ ; ( )kol

XS CoPo F x . (9) 

Uvedieme ešte dôležitý vzťah pre momentovú vytvárajúcu funkciu náhodnej premennej 
kolS

[4] 

                                                    ln ( )
( ) e ln ( )X

kol

N m t

N XS
m t E m m t   (10) 

Dôsledkom vzťahu (10) je dôležitý vzťah pre vyjadrenie pravdepodobnostnej vytvárajúcej 

funkcie náhodnej premennej  
kolS    

                                                  ( ) ( )kol N XS
P t P P t , (11) 

NP  je PVF náhodnej premennej N ,  

XP je PVF náhodných premenných  
iX , 1,2,i  . 
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2. Popis algoritmu 

V [4] je uvedený nasledujúci ilustračný príklad na určenie momentovej vytvárajúcej 

funkcie náhodnej premennej 
kolS . Zadanie zmeníme na výpočet PVF náhodnej premennej 

kolS . 

Príklad 1. Predpokladajme, že sú splnené podmienky použitia kolektívneho modelu rizika. 

Nech pravdepodobnostné vytvárajúce funkcie náhodných premenných  
iX  sú dané vzťahom 

                                                       
3 2( ) 0,25 0,5 0,25XP t t t t     

 

a PVF náhodnej premennej N  vzťahom 

                                                      
3 2( ) 0,1 0,1 0,2 0,6NP t t t t    . 

Nájdite PVF náhodnej premennej 
kolS . 

Riešenie. Podľa vzťahu (11) dostávame 

            

2 3

9 8

7 6 5 4 3

2

3 2 3 2

2 3 0,0015625 0,009

( ) 0,1 (0,25 0,5 0,25 ) 0,1 (0,25 0,5 0,25 )

0,2 (0,25 0,5 0,25 ) 0, 375

0,0234375 0,0375 0,0484375 0,046875 0,0765625

0,10625

6

0,05 0,6.

kolS

t t

P t t t t

t t t

t

t

t t t

t

t t

t t

 

     

        

     

  

 

Vzhľadom na zadanie ilustratívneho príkladu, samotný výpočet v tomto konkrétnom 

príklade nie je rozsiahly a zrejme každý softvér pracujúci so symbolickými výpočtami, tzv. 

computer algebra system  (CAS
7
),  ako sú Mathematica, Maxima, Derive, Maple, Mathcad, ... 

ho bez problémov zvládne.  

Toto je príklad priameho použitia open source systému Maxima na výpočet PVF náhodnej 

premennej 
kolS : 

 

Do premennej PS bola načítaná (uložená) PVF náhodnej premennej 
kolS . 

Zrejme pri rozsiahlejších výpočtov by bol priamy výpočet postupným umocňovaním 

polynómu, jeho vynásobením koeficientom a sčítaním takýchto polynómov náročný a 

neefektívny.  Otázka znie, ako zrýchliť takýto výpočet? Je všeobecne známe, že pre výpočet  

                                                 
7
 Na stránke https://en.m.wikipedia.org je informatívny prehľad  komerčných ako aj nekomerčných 

najznámejších softvérov pracujúcich so symbolickými výpočtami – CAS. Stránka uvádza zoznam 40-tich CAS 

systémov. Niektoré z nich majú aj smartphonovú verziu. 

https://en.m.wikipedia.org/
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hodnôt polynómu v danom čísle je efektívne aplikovať algoritmus Hornerovej schémy. Jeho 

zovšeobecnenie a praktickú ukážku je možno nájsť napr. v [1].  Algoritmus Hornerovej 

schémy je veľmi jednoduchý a patrí k najjednoduchším algoritmom, ktorý sa využíva pri 

výučbe základov programovania. 

Pripomeňme, že výpočet hodnoty polynómu stupňa n klasickou metódou, t. j. dosadením 

nejakého čísla za x do polynómu a vypočítaním hodnoty jednotlivých členov samostatne 

vyžaduje realizovanie n sčítaní a 
2

2

n n
 vynásobení. Ak budeme vyčíslovať mocniny x 

Hornerovou schémou „všetky súčasne“ vykoná sa rovnaký počet sčítaní ale iba 2n + 1 

násobení, čo je rádové podstatne menej. Pamäťový priestor pre vyčíslenie polynómu stupňa n 

v danom čísle, ktoré vyžaduje b bitov je (približne) 2nb. Naproti tomu Hornerová schéma 

potrebuje pamäťový priestor (približne) iba nb bitov.  

 Alexander Ostrowski v roku 1954 dokázal, že neexistuje algoritmus na vyčísľovanie 

polynómu, ktorý  by používal menej  než n sčítaní. To isté o násobení ukázal v roku 1966 

Victor Pan. Teda Hornerova schéma je optimálny existujúci algoritmus na vyčíslovanie 

polynómov v reálnych číslach. Ak x je  považované za maticu, tak už Hornerová schéma nie 

je  optimálna. 

 

2.1 Časová náročnosť algoritmu 

Časová náročnosť klasického algoritmu roznásobenia dvoch polynómov stupňa n je 

2( )O n . Časová náročnosť rýchlej Fourierovej transformácie (fft) pri roznásobení dvoch 

polynómov stupňa n je iba ( ln )O n n  (ako jednotkovú operáciu uvažujeme akúkoľvek 

aritmetickú operáciu vyžadovanú príslušným algoritmom). Open source systém MAXIMA 

poskytuje možnosť využitia rýchlej komplexnej Fourierovej transformácie využitím 

procedúry „fft“ a inverznej komplexnej rýchlej Fourierovej transformácie využitím procedúry  

„inverse_fft“ avšak numerická presnosť algoritmu bola oveľa horšia ako presnosť pri aplikácii 

štandardnej procedúry „expand“ pre násobenie polynómov. Poznamenajme, že praktické 

výpočty naznačili, že chyba výpočtu využitím fft je rovnaká aj pri využití komerčného 

programovacieho balíka Mathematica. Ďalšou jej nevýhodou je požadovaný počet členov 

polynómu (stupeň polynómu).  Preto sme sa rozhodli v práci využívať štanardnú procedúru na 

násobenie (umocňovanie) polynómov, aj z dôvodu, že tieto chyby sa pri opakovaných 

násobeniach polynómov (pozri vzťah (11) ) kumulujú.  
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Príklad 2.  Ilustrujme výpočet PVF náhodnej premennej 
kolS  z príkladu 1, použitím 

Hornerovej schémy  a vhodného systému na prácu so symbolickými výpočtami (v našom 

prípade open source systému Maxima
8
).  

Riešenie. Namiesto priameho počítania hodnoty polynómu ( )NP t v ( )XP t  použijeme 

Hornerovú schému. Na roznásobenie polynómu použijeme príkaz „expand“ alebo jemu 

adekvátny príkaz v konkrétnom CAS systéme. Keďže mnohé z nich sú open source typu, 

môžeme predpokladať, že takýto systém máme k dispozícií. Avšak, ak by sme chceli tento 

algoritmus aplikovať v programovacom prostredí, ktoré nepracuje so symbolickými 

výpočtami (napr. VBA), museli by sme príkaz „expand“ nahradiť podprogramom na 

násobenie dvoch polynómov, čo je z programátorského hľadiska nenáročná úloha. 

Roznásobenie polynómov  možno realizovať aj pomocou rýchlej Fourierovej transformácie, 

ale z dôvodu, ktorý sme uviedli vyššie, nebudeme ju v našich úvahách využívať. 

Označenia : 0,1PS PS  ,  : expand( ( ))XPS PS P t , ... v tabuľke 1 vyjadrujú priraďovací 

príkaz. To znamená, že pôvodnej hodnote premennej PS  sa načíta nová hodnota (v našom 

prípade napr.  expand( ( ))XPS P t . Výstup riešenia úlohy je posledná hodnota PS, ktorá 

odpovedá hodnote v riešení príkladu 1. 

Tabuľka 1:Algoritmus riešenia príkladu 1 rýchlym algoritmom 

 

                                                                           Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ako je vidieť z tabuľky 1 algoritmus používa len jednu programovú premennú PS . Jeho 

samotný zdrojový kód v Maxime je jednoriadkový: 

 

                                                 
8
 V práci pracujeme s open source systémom Maxima, ktorý je voľne stiahnuteľný zo stránky 

http://maxima.sourceforge.net/downloand.html a je nainštalovaný vo všetkých počítačových učebniach FHI EU 

v Bratislave. 

http://maxima.sourceforge.net/downloand.html
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Vstupy sú: 

PN - „list“ koeficientov pri mocninách t v zostupnom poradí mocnín v PVF náhodnej 

premennej N, 

PX - PVF náhodnej premennej X.  

Výstupom je premenná PS, v ktorej je uložená  PVF  náhodnej premennej  
kolS . 

Ďalší význam symbolov v zdrojovom kóde: 

PN[i] je koeficient pri 
it  v PVF náhodnej premennej N, ktorej zápis je vyjadrený v zostupnej 

postupností mocnín t (tak ako ich zobrazuje Maxima).  

Ak by sme chceli zachytiť aj medzivýsledky výpočtu,  tak príslušné polynómy vyjadrujú 

koeficienty polynómu čiastočného delenia PVF  ( )NP t   pravdepodobnostnou vytvárajúcou 

funkciou ( )XP t  a PS  je zvyšok pri delení.  Zrejme tento výsledok má len teoretický význam. 

Jeho aktuárska interpretácia nie je autorovi známa.  

Ukážeme ešte jeden teoretický výsledok  tým, že budeme aplikovať algoritmus Hornerovej 

schémy opakovane a zachytíme všetky výsledky. Dostaneme 

 

Tabuľka 2: Opakovaný algoritmus Hornerovej schémy na PVF PN(t) 

Koef. 

PN(t) 
0,1 0,1 0,2 0,6 

  3 20.025· 0.05· 0.025·t t t   

6 5

4 3

2

0.00625· 0.025·

0.0375· 0.05·

0.05625· 0.025·

t t

t t

t t

 

  

 

 

9 8

7 6

5 4

3 2

0.0015625· 0.009375·

0.0234375· 0.0375·

0.0484375· 0.046875·

0.0765625· 0.10625·

0.05·

t t

t t

t t

t t

t

 

  

  

  



 

( )XP t  0,1 
3 20.025· 0.05·

0.025· 0.1

t t

t

 

 

 

6 5

4 3

2

0.00625· 0.025·

0.0375· 0.05·

0.05625· 0.025·

0.2

t t

t t

t t

 

  

  



 

9 8

7 6

5 4

3 2

0.0015625· 0.009375·

0.0234375· 0.0375·

0.0484375· 0.046875·

0.0765625· 0.10625·

0.05· 0.6

t t

t t

t t

t t

t
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  3 20.025· 0.05· 0.025·t t t   

6 5

4 3

2

0.0125· 0.05·

0.075· 0.075·

0.0625· 0.025·

t t

t t

t t

 

  

 

 
 

( )XP t  0,1 
3 20.05· 0.1· 0.05· 0.1t t t  

 

6 5

4 3

2

0.01875· 0.075·

0.1125· 0.125·

0.11875· 0.05· 0.2

t t

t t

t t

 

  

  

 

  3 20.025· 0.05· 0.025·t t t   

 

( )XP t  0,1 
3 20.075· 0.15·

0.075· 0.1

t t

t

 

 

 

  

 
( )XP t  0,1 

                                                               Zdroj: Vlastné spracovanie 

Medzivýsledky zobrazené vo zvýraznených obdĺžnikoch majú nasledujúci význam: 

9 8 7 6 5

4 3 2

( ( )) 0,0015625· 0,009375· 0,0234375· 0,0375· 0,0484375·

0,046875· 0,0765625· 0,10625· 0,05· 0,6

N XP P t t t t t t

t t t t

     

    

(1) 6 5 4 3

2

( ( ))
( ( )) 0,01875· 0,075· 0,1125· 0,125·

1!

0,11875· 0,05· 0,2

N X
N X

P P t
M P t t t t t

t t


     

  

 

(2)
3 2( ( )) ( ( ))

0,075· 0,15· 0,075· 0,1
2! 2!

N X N XP P t M P t
t t t


      

(3)( ( )) ( ( ))
0,1

3! 3!

N X N XP P t M P t
  .  

V zmysle vlastnosti Hornerovej schémy platí 

 

               
   

 

(3) (2)
3 2

(1)

( ( )) ( ( ))
( ) ( ) ( )

3! 2!

( ( ))
( ) ( ( )).

1!

N X N X
N X X

N X
X N X

M P t M P t
P t t P t t P t

M P t
t P t P P t

    

  

 

    Po roznásobení a porovnaní koeficientov pri rovnakých mocninách t s PVF náhodnej 

premennej N  zadanej v príklade 1, dostaneme identity, ktoré nám prezentujú význam 

faktoriálnych momentov 
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(3) ( ( ))
0,1

3!

N XM P t
  

 
(2) (3)( ( )) ( ( ))

3 ( ) 0,1
2! 3!

N X N X
X

M P t M P t
P t   

(1) (2) (3)
2( ( )) ( ( )) ( ( ))

2 ( ) 3 ( ) 0,2
1! 2! 3!

N X N X N X
X X

M P t M P t M P t
P t P t    

(1) (2) (3)
2 3( ( )) ( ( )) ( ( ))

( ( )) ( ) ( ) ( ) 0,6
1! 2! 3!

N X N X N X
N X X X X

M P t M P t M P t
P P t P t P t P t     

 

    Záverom pripomeňme, že ten istý algoritmus, ako je uvedený az tabuľkou 1 môžeme 

použiť aj pri riešení iných úloh na nájdenie pravdepodobnostnej vytvárajúcej funkcie 

náhodnej premennej  
kolS . Stačí zmeniť vstupy PN a PX. Pre ďalšie výpočty, ak je to žiaduce, 

je možno pravdepodobnostnú funkciu známym spôsobom transformovať na momentovú 

vytvárajúcu funkciu.  

 

2.2 Efektívnosť algoritmu  

Spočítajme ešte počet operácií pri priamom výpočte, člen po člene, PVF náhodnej 

premennej 
kolS  a pri jej určení Hornerovou schémou.   

Najskôr  musíme zadefinovať, čo budeme a čo nebudeme zahrňovať do násobenia 

a sčítania.  Do násobenia nebudeme započítavať iba násobenie koeficientov pri mocninách t. 

Počet požadovaných násobení pri súčine dvoch polynómov n-tého a m-tého stupňa je   

                                               ( 1)( 1)n m  .  (12) 

Počet sčítaní pri roznásobení dvoch polynómov n-tého a m-tého stupňa je  

                                                     m n  (13) 

Do počtu sčítaní zahrňujeme iba sčítanie čísel pri rovnakých mocninách t. Nezahrňujeme 

sčítanie exponentov pri t po roznásobení, t. j. 
r s r st t t   , pretože polynóm k-tého stupňa 

môžeme reprezentovať k zložkovým vektorom a súčin polynómov n-tého a m-tého stupňa ako 

n m  zložkový vektor.  

Spočítajme koľko sčítaní a koľko násobení sa vykoná pri priamom umocnení polynómu m-

tého stupňa na k-tú ( 2)k   mocninu. Najskôr je nutné dohodnúť, ako budeme tieto mocniny 

počítať. Ak by sme ich len roznásobili a nakoniec sčítali koeficient pri rovnakých mocninách  
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n, vykonali by sme  ( 1)km násobení. Predpokladajme, že budeme počítať počet operácii 

sčítania a násobenia tak, že postupne budeme počítať mocniny polynómu najskôr  na druhu, 

následne upravíme polynóm, potom výsledok vynásobíme pôvodným polynómom  

 

a vypočítame jeho umocnenie na tretiu, atď. Pri umocnení na druhú  vykonáme 2( 1)m  

násobení. Po úprave by sme dostali polynóm 2m-tého stupňa, ktorý budeme násobiť 

polynómom m-tého stupňa. Dostaneme polynóm 3m-tého stupňa Podľa vzťahu (12) pri 

takomto roznásobení polynómov vykonali by sme (2 1)( 1)m m  násobení, atď. Pri výpočte 

k-tej mocniny, roznásobením polynómu stupňa ( 1)k m  polynómom stupňa m, vykonali by 

sme (( 1) 1)( 1)k m m     násobení. Takže ak by sme počítali  popísaným spôsobom k-tú 

mocninu polynómu m-tého stupňa, vykonali by sme  

                

( 1)( 1) (2 1)( 1) (3 1)( 1) (( 1) 1)( 1)

( 1)
( 1) 1

2

m m m m m m k m m

mk k
m k

             

 
    

 

 (14) 

násobení. 

 Podobným spôsobom určíme, že pri umocnení polynómu m-tého stupňa na k-tu 

( 2)k   vykonáme 

                                                              
2 ( 1)

2

m k k 
 (15) 

sčítaní.   

Predpokladajme ďalej, že PVF náhodnej premennej N je polynóm n-tého supňa a PVF 

náhodnej premennej X je polynóm m-tého stupňa a nech všetky ich koeficienty sú rôzne od 

nuly.  Už vieme, aký počet operácií sčítania a násobenia je nutne vykonať pri umocnení 

polynómu na k-tú ( 2)k  . Určíme teraz, koľko sčítaní a násobení potrebujeme vykonať pri 

výpočte polynómu  

 
1 2 2

1 2 2 1 0

0 0 0 0 0

( )

n n n
m m m m m

i i i i i

N X n i n i n i i i

i i i i i

P P t p q t p q t p q t p q t p q t p

 

 

    

       
             

       
     . 

 (15) 

Okrem násobenia, ktoré vznikne umocňovaním polynómu je nutné započítať ešte 

roznásobenie umocneného polynómu koeficientmi PVF náhodnej premennej N. Aplikovaním  
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vzťahov (14) a (15), postupnými úpravami, dostaneme, že pri výpočte polynómu   ( )N XP P t  

je potrebné vykonať   

                             
2 2 3( 1) 1

( 1) 1 ( 1) ( )
2 6

n n
m mn n O m n

 
      

 
 (16) 

násobení. 

Posledný zápis vo vzťahu (16) je potrebné chápať tak, že pri fixnom m je počet násobení 

rovný 3( )O n , resp. pri fixnom n je ich 2( )O m . 

Aby sme určili celkový počet sčítaní pri úprave výrazu (15)  potrebujeme k počtu sčítaní, 

ktoré musíme uskutočniť umocnením polynómov a ich roznásobením koeficientmi PVF 

náhodnej premennej N, zahrnúť aj  záverečne sčítanie jednotlivých členov.   

Počet sčítaní z jednotlivých umocnení polynómov je 

      
2 2

2 2 2 2 31 1
1 2 2 3 ( 1) ( 1) ( 1) ( )

2 2 3 6

m m
n n n n m n n O m n                           (17) 

Počet sčítaní pri záverečnom sčítaní všetkých roznásobených členov je 

                                             
1

( 1)
2

mn n n  . (18) 

Sčítaním (17) a (18) dostaneme počet všetkých sčítaní pri záverečnej úprave vzťahu (15), 

ktorých je  

                                
2 2 2 2 31 1

( 1) ( 1) ( )
6 2

m n n mn n n O m n      , (19) 

teda rádové toľko ako násobení. 

Spočítajme počet operácií sčítania a násobenia pri prezentovanom rýchlom algoritme, 

založenom na algoritme Hornerovej schémy. 
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Tabuľka 3: Počet operácií pri výpočte PVF náhodnej premennej S
kol

 Hornerovou schémou. 

Výpočtový stĺpec 

stĺpec Hornerovej schémy 

Počet násobení Počet sčítaní 

1. 1m  1 

2. ( 1)( 1)m m   2 1m   

3. (2 1)( 1)m m   22 1m   

4. (3 1)( 1)m m   23 1m   

... ... ... 

n.  ( 1) 1 ( 1)n m m    
2( 1) 1n m   

                                                                         Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Počet násobení 

                              
1

2 2

0

( 1)
( 1) ( 1) 1 ( )

2

n

k

mn n
m km m n O m n





 
       

 
 . (20) 

Počet sčítaní 

                                     

21
2 2 2

0

( 1)
( 1) ( )

2

n

k

m n n
km n O m n






     . (21) 

Porovnaním vzťahov (16), (19) so vzťahmi (20), (21) vidíme, že počet operácii sčítania 

a násobenia pri priamom výpočte PVF náhodnej premennej  
kolS , za predpokladu, ak m je 

konštantné je 3( )O n  pričom  pri zrýchlenom algoritme je počet operácií len 2( )O n , o rád nižší 

podobne ako v klasickej Hornerovej schéme. Veľmi zjednodušene povedané, ak by sme pri 

výpočet PVF náhodnej premennej  
kolS  vykonávali priamo a potrebovali by sme rádové 

310

operácií sčítania a násobenia, tak pri prezentovanom rýchlom algoritme by sme ich 

potrebovali rádové iba 
210 . 
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3. Záver 

     Vo väčšine prípadov analytické vyjadrenie distribučnej funkcie rozdelenia náhodnej 

premennej 
kolS  pomocou konečného počtu operácií sčítania, odčítania, násobenia, násobenia 

a umocňovania elementárnych funkcií, či známych špeciálnych funkcii buď neexistuje a ak 

existuje jeho odvodenie je často náročné. V prípade, že náhodná premenná výšky škody má 

diskrétne rozdelenie s konečným počtom hodnôt a počet škôd môžeme aproximovať 

diskrétnym rozdelením s konečným počtom hodnôt, tak rozdelenie náhodnej premennej 
kolS  

vieme popísať v zmysle vzťahu (11) pravdepodobnostnou vytvárajúcou funkciou.  Ak výška 

škody je opísaná spojitým rozdelením náhodnej premennej, jednou z možnosti, ako 

aproximovať rozdelenie náhodnej premennej   
kolS  je diskretitovať  túto náhodnú premennú 

a následne využiť na opis náhodnej premennej 
kolS  jej pravdepodobnostnú vytvárajúcu 

funkciu, ktorú môžeme odvodiť využitím prezentovaného rýchleho algoritmu.  V príspevku  

je zdôvodnené prečo sme pri našich výpočtoch uprednostnili štandardnú procedúru „expand“ 

v MAXIME na násobenie (umocňovanie) polynómov pred procedúrou „fft“ a „inverse_fft“. 
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Pricing of bank credit insurance using profit testing 

Oceňovanie bankového úveru metódou testovania zisku 

Ingrid Ondrejková Krčová, Katarína Sakálová
 9

 

 

Abstract 

The aim of this note is to show how to use profit testing for the pricing of a bank credit 

insurance. This product is in essence a term insurance with decreasing sum insurance. 

Premium is calculated with the use of profit testing. We will determine also sum profit criteria 

and at the end of the article we will realise the test of sensitivity to the change of some 

assumptions. 

Key words 

Repayment of loans, term insurance, bank credit insurance, profit testing, criteria, sensitivity. 
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1. Poistenie podnikatelského úveru 

Umorovanie je proces splácania úrokovanej pôžičky, pri ktorej dlžník vráti veriteľovi okrem 

požičanej sumy podľa dohodnutých podmienok aj úroky z nej. Splácaním dlhodobých úverov 

a pôžičiek sa zaoberá umorovací počet. Pôžička (alebo úver) použitá v príklade bude nedeliteľná, t. j. 

jeden dlžník (fyzická osoba) a jeden veriteľ (banková inštitúcia). Pôžička bude splácaná postupne 

v niekoľkých pravidelných periodických termínoch. Splátka, ktorá bude zaplatená na konci každej 

periódy (na zníženie zvyšku pôžičky), sa bude nazývať umorovacia. Celkovú splátku na konci každej 

periódy (t. j. splátku, ktorá bude súčtom umorovacej splátky a úrokov zo zvyšku dlhu) budeme 

nazývať anuitná splátka. 

V modelovom príklade použijeme anuitné umorovanie. Je to umorovanie, pri ktorom sú anuitné 

splátky počas celej doby splácania úveru konštantné. Najprv uvedieme niektoré všeobecné vzorce a  

pravidlá pre anuitné umorovanie. 

                                                 
9
 Ing. Mgr. Ingrid Ondrejková Krčová, PhD., FHI EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, 

krcova@euba.sk, prof. RNDr. Katarína Sakálová. CSc., FHI EU v Bratislave,  Dolnozemská cesta 1, 852 35 

Bratislava. Príspevok vznikol v rámci výskumného projektu VEGA 1/0542/13, Riadenie rizík a aktuárska 

funkcia v životnom poistení. 
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Označme veľkosť dlhu ,D  počet úrokovacích periód n  a úrokovú mieru .i  Potom veľkosť 

anuitnej splátky A  určíme zo vzorca na výpočet prítomnej hodnoty polehotnej renty 

ni

Di
A




)1(1
. 

Splátka úrokov na konci periódy t  pri úrokovej miere i  je  

iDu tt  1  

veľkosť umorovacej splátky na konci periódy t  je  

tt uAQ   

a zostatok dlhu na konci periódy t  je 

ttt QDD  1 . 

2. Poistenie podnikateľského úveru 

Pretože poistenie podnikateľských rizík je veľmi žiadané nielen u podnikateľov a živnostníkov, 

ale aj u mnohých firiem, je to jedno z najrýchlejšie rastúcich odvetví poisťovníctva.  Používa sa na 

zníženie rizík spojených s činnosťou firmy na minimum. Jedno z takýchto rizík je riziko nesplatenia 

úveru. 

Úver žiadajú živnostníci alebo podnikatelia z rôznych dôvodov, ale vo všeobecnosti na vylepšenie 

finančných tokov. Podnikateľ, ktorý žiada banku o úver, sa obvykle musí preukázať svojou 

spoľahlivosťou (za čo sa považuje napríklad aspoň dva roky trvajúca podnikateľská aktivita). Potom 

prejde podnikateľ základným preverením, ktoré je prakticky vo všetkých bankách na Slovensku skoro 

rovnaké. Základné preverenie schopnosti klienta splácať úver je analýza jeho bonity. Ďalšou dôležitou 

súčasťou preverenia je mapovanie skupiny spoločností, ktoré sú personálne alebo majetkovo 

prepojené s klientom. Nakoniec sa zisťujú informácie o správaní sa klienta vo vzťahu  

k podnikateľskému prostrediu, ako napríklad k ostatným veriteľom. 

Ak sa potom počas obdobia splácania úveru vyskytnú nejaké nepredvídateľné a neočakávané 

životné udalosti (podnikateľ sa stane invalidným, práceneschopným, alebo zomrie), na rad prichádza 

poistenie. Banky pre takéto prípady ponúkajú špeciálny produkt životného poistenia - poistenie 

schopnosti splácať úver. Podnikateľ alebo živnostník si ho môže zriadiť v banke (tzv. bankopoistenie), 

ktorá spolupracuje s niektorou poisťovňou alebo individuálne v ľubovoľnej životnej poisťovni. Potom 

v prípade, že podnikateľ nie je z rôznych dôvodov (podľa poistnej zmluvy) schopný splácať úver,  

poisťovňa opäť na základe zmluvných podmienok vyplatí banke celý úver (alebo časť úveru). 

Poisťovňa a banka sa ešte pred uzatvorením poistenia takéhoto úveru budú zaujímať aj o zdravotný 

stav podnikateľa, aj keď ho nebudú podrobne kontrolovať. Väčšina poisťovní a bánk neskúma detailne  
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zdravie pri poistení úveru, ale poistencov  pošlú na lekársku prehliadku len pri rizikovejších 

úveroch alebo úveroch s vyššími poistnými sumami. Obvykle im stačí vyplnenie zdravotného 

dotazníka. Pri tomto poistení zmluva často obsahuje aj rôzne ochranné limity a lehoty na čas 

vyplácania poistného plnenia (poisťovne obvykle začnú splácať úver až po určitom čase). Na druhej 

strane však niektoré banky, ktoré predávajú bankopoistenie k úverom, poskytujú klientom zľavu  

z úrokovej sadzby úveru – aj do pol percenta.  

Na slovenskom poistnom trhu je na výber niekoľko balíčkov rizík. V lacnejších je obvykle kryté 

riziko smrti a trvalej invalidity. V drahších pribúdajú riziká práceneschopnosti a straty zamestnania. 

Z hľadiska aktuárskej matematiky  je toto poistenie dočasným poistením na úmrtie. Je to poistenie, 

ktoré patrí medzi individuálne produkty kryjúce riziko týkajúce sa jednej alebo niekoľkých osôb. 

Poistná suma sa vypláca jednorazovo v prípade, ak úmrtie poistenej osoby nastane počas určenej doby, 

t. j. pred určeným dátumom (dátum exspirácie, resp. termín splatnosti). Toto poistenie je typickým 

príkladom tzv. rizikového poistenia (vytvára malé rezervy v porovnaní s poistnou sumou  

a väčšina každoročného bežne plateného poistného sa ten istý rok spotrebuje na poistné plnenia). 

Z poistno-matematického hľadiska je mortalita najdôležitejším predpokladom pre dočasné 

poistenie na úmrtie. Spôsobuje to najmä fakt, že poistné sa spotrebuje väčšinou na úmrtnosť a náklady 

a iba zanedbateľná časť poistného je ukladacia (tvorí sa z  nej rezerva).  

Väčšie ako predpokladané množstvo úmrtí spôsobuje v prípade tohto produktu životnej poisťovni 

stratu. 

My budeme ďalej analyzovať dočasné poistenie na úmrtie s klesajúcou poistnou sumou (úverové 

poistenie), v ktorom poisťovňa vyplatí poistné plnenie veriteľovi len v prípade úmrtia dlžníka pred 

splatením úveru. Hodnota poistného plnenia sa bude rovnať hodnote nesplateného dlhu.  

 

3. Oceňovanie produktov životného poistenia testovaním zisku.  

Kritéria ziskovosti 

Oceňovať produkty životného poistenia metódou testovania zisku znamená nielen určiť poistné, 

teda cenu produktov, ale aj určiť ho tak, aby z neho poisťovňa dosiahla požadovaný zisk. Pozostáva  

z nasledujúcich krokov, ktoré sú zobrazené formou na obrázku 1
10

: 

 

 

 

                                                 
10

 Podrobnejšie sa možno z danou problematikou oboznámiť napr. v [2], [5]. 
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Obrázok 1: Kroky metódy testovania zisku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Životná poisťovňa používa na meranie veľkosti očakávaného zisku niektoré nasledujúce ziskové 

kritéria.  

Čistá prítomná hodnota. Čistá prítomná hodnota (net present value, ďalej NPV) alebo prítomná  

hodnota očakávaného budúceho zisku sa určí tak, že riziková diskontná miera r sa použije na 

diskontovanie jednotlivých hodnôt signatúry zisku t . Potom dostaneme 
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Čistá prítomná hodnota  ako percento začiatočnej provízie. Meradlom úsilia, ktoré je potrebné 

na uskutočnenie predaja poistky, môže byť aj hodnota začiatočnej provízie. Preto ako ďalšie kritérium 

sa definuje NPV ako percento začiatočnej provízie. V praxi poisťovňa zvyčajne požaduje, aby NPV 
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Diskontovaná doba návratnosti kapitálu ( discounted payback period). Diskontovaná doba 

návratnosti je najkratšia doba trvania poistky taká, že prítomná hodnota budúcich ziskov je nulová. 

3.1 Ilustračný príklad 

Podnikateľ vo veku 35 rokov si chce od banky zobrať úver vo výške 30 000 € na dobu 5 rokov na 

pokrytie výdavkov súvisiacich s jeho podnikaním. Banka sa s podnikateľom dohodla na 

prefinancovaní jeho potrieb pri ročnej úrokovej miere 4 % (pre jednoduchosť neberieme do úvahy 

ročnú mieru nákladov).  

Splátkový kalendár pre daný produkt, pri ktorom sa banka rozhodla pre anuitné umorovanie dlhu, 

vidíme  v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Splátkový kalendár  (v €) 

Rok A ut Qt Dt-1 

1 6 738,81 1 200,00 5 538,81 30 000,00 

2 6 738,81 978,45 5 760,37 24 461,19 

3 6 738,81 748,03 5 990,78 18 700,82 

4 6 738,81 508,40 6 230,41 12 710,04 

5 6 738,81 259,19 6 479,63 6 479,63 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Kvôli návratnosti istiny a úrokov pre nesplatenú časť úveru v prípade úmrtia podnikateľa banka od 

daného klienta žiada, aby si uzavrel poistenie pre tento typ poistnej udalosti. Poisťovňa, ktorá 

poskytuje takéto poistenie, daný produkt oceňuje metódou testovania zisku v ročných intervaloch. 

Daná poisťovňa si stanovila, že z daného produktu dosiahne minimálny zisk 3,9 %, ako skúšobné 

poistné na základe klasických výpočtov
11

 a skúseností s podobnými produktmi stanoví vo výške 265 

€. Poistné sa platí jednorazovo (pri uzavretí poistnej zmluvy). 

Poisťovňa určí nasledujúce náklady: začiatočné náklady 50 €, provízia za sprostredkovanie 8 % 

z poistného, marketingové náklady 3 % z poistného, správne náklady od druhého roku 5 € (podliehajú 

inflácii), náklady na výplatu poistného plnenia poisťovňa počíta ako 50 % zo súčinu pravdepodobnosti 

úmrtia a poistnej sumy v danom roku. Úmrtnosť sa riadi tabuľkami Štatistického úradu SR z roku 

2012
12

. Poistno-technická úroková miera je vo výške 1,9 %, úroková miera pre výnos aktív je 4 %, 

riziková diskontná miera je 2,5 % a inflácia 1,4 %
13

. 

                                                 
11

 Podrobnejšie sa možno z danou problematikou oboznámiť napr. v  [6]. 
12

 Webová stránka Štatistického úradu SR, najaktuálnejšie údaje. 
13

 Údaj z roku 2012.. 
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Ide teda o dočasné poistenie na úmrtie s klesajúcou poistnou sumou, pričom výška poistnej sumy sa 

rovná súčtu nesplateného dlhu a úroku v danom roku, napr. v prvom roku je to 30 000 + 1 200, čiže 

31 200 €, v druhom roku je to 24 461,19 + 978,45, teda 25 448,64 €. Poistné plnenia pre jednotlivé 

roky sú znázornené v tabuľke 2.  

Tabuľka  2: Poistné plnenie (v €) 

Rok Poistná suma v € 

1 31 200,00 

2 25 439,64 

3 19 448,85 

4 13 218,44 

5 6 738,82 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Najprv vypočítame čisté peňažné toky (net cash flow) CFt  pre roky t pre t = 1, 2,…, 5 podľa 

nasledujúceho vzťahu
14

 a výsledky zobrazíme v tabuľke 3: 

  1 10,5t t t t t t x t t x tCF P N i P N M q M q             , 

kde výraz 

+  Pt    je celoročné poistné zaplatené na začiatku roku t (2. stĺpec tabuľky 3), 

–  Nt    sú náklady na poistenie vznikajúce počas celého roka situované na  začiatok roka (3. 

stĺpec  tabuľky 3), 

–  i(Pt – Nt )    sú úroky za rok t  z poistného zníženého o náklady (4. stĺpec tabuľky 3), 

–  Mt qx+t-1    je očakávané poistné plnenie v prípade úmrtia, ktoré nastane počas roka t a vypláca sa na 

konci roka t, pričom Mt  je poistné plnenie a qx+t-1  je pravdepodobnosť úmrtia  

(x+t-1) ročnej osoby v priebehu jedného roka (5. stĺpec tabuľky 3), 

–  0,5 Mt qx+t-1    sú náklady na výplatu poistného plnenia v prípade úmrtia na konci roka t (6. stĺpec 

tabuľky 3). 

  

                                                 
14

 Podrobnejšie sa možno z danou problematikou oboznámiť napr. v  [2], [5]. 
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Tabuľka. 3: Čisté peňažné toky 

Rok 

Peňažné toky na začiatku roka Peňažné toky na konci roka 

CFt 

Poistné Náklady  Úrok Poistné plnenie (PP)  Náklady na PP 

1 265,00 79,15 5,58 30,32 15,16 145,95 

2 0,00 5,07 - 0,15 28,21 14,10 - 47,53 

3 0,00 5,14 - 0,15 24,93 12,47 - 42,69 

4 0,00 5,21 - 0,16 18,50 9,25 - 33,11 

5 0,00 5,29 - 0,16 10,11 5,06 - 20,61 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Z tabuľky 3 vidíme, že poistné bolo zaplatené jednorazovo (pri uzavretí poistnej zmluvy), teda 

čistý peňažný tok je kladný len v prvom roku a v ostatných rokoch je záporný.  

Aj keď čisté peňažné toky sú rozdielom medzi príjmami a výdavkami v roku t, nereprezentujú 

očakávaný zisk poisťovne v roku t  pre t = 1, 2,…, 5. Dôvodom je, že neboli vytvorené fondy na krytie 

očakávaných výdavkov v budúcich rokoch. Ak však vhodné rezervy vytvoríme, potom bilancia 

čistého peňažného toku v ľubovoľnom roku určí zisk poisťovne. 

Poistnú rezervu (t-1V) na začiatku roka t  pre  t = 1, 2,…, 5 vypočítame podľa vzťahov
15

: 

pre 1t       
1 1

1
1

t x t x t t
t

M q p V
V jednorazové netto poistné

i

   


  
 


  

a pre  t = 2, 3, 4, 5      
1 1

1
1

t x t x t t
t

M q p V
V

i

   


  



.  

Výsledky potom zobrazíme v tabuľke 4. 

Tabuľka 4: Netto rezerva na začiatku poistenia 

Rok 1 2 3 4 5 

Rezerva na začiatku roka 
0,00 78,44 51,79 27,88 9,92 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Rezervy sú v porovnaní s poistným plnením minimálne, pretože ide dočasné poistenie na úmrtie, 

ktoré nie je rezervotvorné. Teda v prípade predčasného splatenia úveru by podnikateľ nemal možnosť 

danú poistku s takýmto poistením odkúpiť. 

                                                 
15

 Podrobnejšie sa možno z danou problematikou oboznámiť napr. v [2]. 
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Očakávaný zisk poisťovne na konci roka t, vzhľadom na jednu poistku platnú na začiatku roka t 

pre t = 1, 2,…, 5  vypočítame podľa nasledujúceho vzťahu
16

 a výsledky zobrazíme v tabuľke 5: 

PRt = CFt + i t-1V – (px+t -1 tV  – t-1V), 

kde 

i t-1V     je koncoročný výnos pri úrokovej miere i (výnos z aktív) z hodnoty rezervy na začiatku roku t 

(2. stĺpec tabuľky 5),  

px+t-1 tV – t–1V     je prírastok rezervy vzhľadom na prežívanie px+t-1 (pravdepodobnosť, že (x+t–1)- 

ročná osoba prežije ďalší rok) počas roka t (3. stĺpec tabuľky 5).  

Tabuľka 5: Zisk 

Rok Výnos z rezerv Zmena rezerv PRt 

1 0,00 78,37 67,58 

2 2,35 -26,71 -18,46 

3 1,55 -23,95 -17,19 

4 0,84 -17,97 -14,31 

5 0,30 -9,92 -10,39 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Nakoniec určíme hodnotu signatúry zisku σt  na konci roka t vzhľadom na originálne uzavretú 

poistku (t. j. pre poistku platnú na začiatku poistenia). Pre t = 1, 2,…, 5 potom jednotlivé zložky 

vektora zisku prenásobíme pravdepodobnosťou xt p1 , t. j. pravdepodobnosťou, že x – ročná osoba sa 

dožije začiatku roku t, ktorú nazývame faktorom prežitia. Teda 1t t x tp PR   . 

V  tabuľke 6 sa nachádzajú hodnoty signatúry zisku pre poistenie podnikateľa, ktorý žiadal o úver. 

  

                                                 
16

 Podrobnejšie sa možno z danou problematikou oboznámiť napr. v [5] 
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Tabuľka 6: Signatúra zisku: 

Rok Faktor prežitia Signatúra zisku 

1 1,000 000 67,58 

2 0,999 028 -18,44 

3 0,997 921 -17,16 

4 0,996 641 -14,26 

5 0,995 247 -10,34 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

 Teraz vypočítame vyššie uvedené kritéria ziskovosti. Prvé kritérium, ktoré určíme, je čistá 

prítomná hodnota. Ako sme uviedli, najprv potrebujeme oddiskontovať jednotlivé zložky signatúry 

zisku rizikovou diskontnou mierou. Výsledky sú v tabuľke 7 

Tabuľka 7: Diskontovaná signatúra zisku 

Rok 1 2 3 4 5 

Diskontovaná signatúra zisku 65,93 -17,56 -15,93 -12,92 -9,14 

     Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Čistá prítomná hodnota je súčtom diskontovaných hodnôt za jednotlivé roky, teda   

NPV  = 65,93 + (– 17,56) + (– 15,93) + (– 12,92) + (– 9,14) =  10,40 €. 

Ostatné kritéria, vzhľadom na to, že spôsob ich výpočtu sme uvádzali na stránkach tohto článku, 

uvedieme len formou nasledujúcej tabuľky, pričom najdôležitejšia je pre nás hodnota minimálneho 

zisku (tabuľka 8).  

Tabuľka 8: Vybrané kritéria ziskovosti 

Čistá prítomná hodnota 10,40 

Čistá prítomná hodnota ako % počiatočnej provízie 48,98 

% 

Minimálny zisk 3,92 % 

Diskontná doba návratnosti kapitálu 1 rok 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 
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Hodnota minimálneho zisku je 3,92 %, čo približne zodpovedá potrebám poisťovne, ktorá chcela 

tento zisk dosiahnuť. Čiže skúšobné poistné a ostatné predpoklady boli stanovené tak, aby bol 

požadovaný cieľ dosiahnutý. Nemusíme vykonávať opakované testovanie zisku.  

Otázkou ešte zostáva, či je takto ocenený produkt imúnny voči zmenám jednotlivých 

predpokladov. Z tohto dôvodu na záver uskutočníme analýzu citlivosti poistného produktu na zmenu 

jednotlivých predpokladov na nami preferované kritérium ziskovosti, a to na minimálny zisk, pričom 

sa bude vždy meniť len jeden predpoklad. To napríklad znamená, že zmeníme len výšku poistného na 

hodnoty 255 €, 260 €, 270 € a 275 € a budeme sledovať len hodnoty minimálneho zisku. Ostatné 

zmeny predpokladov už uvádzame, aj s výslednými hodnotami minimálneho zisku, iba v tabuľke 9. 

 

Tabuľka  9: Citlivosť  minimálneho zisku na zmenu niektorých predpokladov 

Poistné v € 
Minimálny 

zisk 
 

Výnos z aktív 

v % 

Minimálny 

zisk 

255 0,57 %  2,0 2,72 % 

260 2,27 %  2,5 3,32 % 

265 3,92 %  3,0 3,92 % 

270 5,50 %  3,5 4,52 % 

  275   7,03 %     4,0    5,12 % 

 

Riz. diskont. 

miera v % 

Minimálny 

zisk 
 Vek 

Minimálny 

zisk 

1,5 3,48 %  33 19,56 % 

2,0 3,70%  34 12,95 % 

2,5 3,92 %  35 3,92 % 

3,0 4,13 %  36 -3,02 % 

   3,5    4,52 %  37   -10,01 % 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Aby sme lepšie znázornili vplyv zmeny predpokladov na toto kritérium,  zobrazíme jednotlivé 

výsledky na sledujúcom obrázku. 
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Obrázok 2: Citlivosť minimálneho zisku na zmenu niektorých predpokladov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie autorkami 

Z tabuľky 9, a aj z obrázku 2, je zrejmé, že zmena výnosu z aktív aj  zmena rizikovej diskontnej 

miery (teda úrokové miery) nemajú výrazný vplyv na minimálny zisk. Na druhej strane poistné, ale 

predovšetkým úmrtnosť (zmena veku), už vykazujú väčšie odchýlky od pôvodných hodnôt.  Pri zmene  

 

poistného to vyplýva z toho, že s rastúcim poistným pri zachovaní poistných plnení, zisk poisťovne 

rastie. No i napriek tomu nie sú zmeny minimálneho zisku dramatické. Pri zmene veku je to spôsobené 

druhom poistenia, ide o dočasné poistenie na úmrtie. Tu je namieste obozretnosť poisťovne pri 

upisovaní produktu. Napriek posledným zisteniam je produkt pre podnikateľa vhodne ocenený. 
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The Development of the Life Insurance Industry as a Result 

of Economic and Demographic Changes 

Rozvoj trhu životného poistenia vplyvom ekonomických a 

demografických zmien  

Erika Pastoráková, Zuzana Brokešová, Tomáš Ondruška
17

 

Abstract 

Life insurance represents a suitable tool to diversify risk of individuals but its benefits 

are much greater in society. Life insurance contributes to the economic development of 

the country. Partly through the large amounts of accumulated funds from insurance 

contracts that insurers bring to the insurance market and seek their efficient allocation. 

On the other hand, it is an instrument of partial substitution of savings and replacement 

of equity required to maintain a living standard of insured persons or their dependents. 

So, what determines the development of this market and what effect have the economic 

changes in the demand elasticity for the life insurance? The aim of the paper is to verify 

the role of economic and demographic trends on the development of the life insurance 

market. We have confirmed significant influence of some economic and demographic 

determinants of the life insurance market development on a sample of selected countries 

(Czech Republic, Slovak Republic, Poland, and Hungary). 

Key words 

Life insurance, economic development, demographic development 
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1. Úvod 

Životné poistenie je dnes neodmysliteľnou súčasťou ekonomiky všetkých vyspelých krajín. 

Z európskych krajín sa najväčší objem obchodov životného poistenia sústreďuje 

do západoeurópskych krajín, v ktorých je historicky dlhodobo prítomné. Oblasť strednej 

a východnej Európy (ďalej CEE krajiny) výrazne zaostáva v oblasti ponuky a dopytu 

životného poistenia, o čom vypovedajú aj mnohé ukazovatele, medzi inými napríklad 

penetrácia alebo hustota poistenia. 

Je treba priznať, že v posledných desaťročiach bol na týchto trhoch zaznamenaný rast 

životného poistenia a navyše, CEE krajiny prekonali aj výrazné ekonomické a demografické 

zmeny. Stredná dĺžka života pri narodení narástla v Slovenskej republike zo 71,2 rokov v 

roku 1990 na 76,2 rokov v roku 2012, v Českej republike bol tento nárast za rovnaké obdobie 

zo 71,6 rokov na 78,2 rokov (OECD, 2012). Keď sa pozrieme na vývoj HDP na obyvateľa, 

tento sa v SR viac ako zdvojnásobil a dokonca v prípade Českej republiky sa jeho hodnota 

zvýšila viac ako trojnásobne za rovnaké obdobie (OECD, 2012). Tieto zmeny s určitosťou 

priniesli aj nové výzvy pre oblasť životného poistenia. Zaujímalo nás, aké, resp. v akom 

smere vplývali na rozvoj životného poistenia. 

Doterajšie teoretické a empirické výskumy potvrdzujú, že ekonomické a demografické 

faktory majú zásadný vplyv na vývoj životného poistenia (Beck a Webb, 2003). Cieľom 

príspevku je verifikovať vplyv uvedených trendov na vývoj životného poistenia vo vybraných 

krajinách CEE a identifikovať najvýznamnejšie ekonomické a demografické faktory 

spôsobujúce tento rozvoj. Analýze sme podrobili dáta zo štyroch krajín CEE, a to z Českej 

republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky. Táto skupina krajín je známa ako 

krajiny Vyšehradskej skupiny alebo Vyšehradská štvorka. Tieto štyri krajiny strednej 

a východnej Európy sme sa rozhodli analyzovať z dôvodu ich spoločnej kultúrnej, historickej 

a ekonomickej príbuznosti. 

2. Metodológia a dáta 

Vplyv ekonomických a demografických faktorov na rozvoj životného poistenia 

je analyzovaný prostredníctvom dát zo štyroch krajín CEE, ktorými sú Česká republika, 

Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Dáta boli získané v období rokov 1995 - 2010 z databáz  
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OECD a Svetovej banky (OECD, 2012; Svetová banka, 2015). Popisné štatistiky závislých 

a nezávislých premenných sú uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Popisné štatistiky 

Premenná N Minimum Maximum Priemer Štd. odchýlka  

Penetrácia v životnom 

poistení 
64 12,8 423,87 125,52 103,3513 

HDP na obyvateľa 64 6 383,18 25 845,00 13 591,45 4 610,537 

Index 

spotrebiteľských cien 
64 0,02 24,45 0,86 3,0542 

Veľkosť populácie 64 5,36 38,29 16,00 13,0592 

Index ekonomickej 

závislosti populácie 
64 28,17 38,23 31,96 2,5381 

Stredná dĺžka dožitia 

pri narodení 
64 69,79 77,08 73,82 1,6835 

Zdroj: vlastné výpočty. 

Dáta boli analyzované prostredníctvom panelovej OLS regresie s fixnými efektmi krajín, 

nakoľko Hausmanov test nám potvrdil prítomnosť fixných vplyvov krajiny. Údaje v modeli 

boli prevedené prostredníctvom log-log transformácie pre lepšiu interpretovateľnosť ako 

elasticity a tiež za účelom zaistenia normálneho rozdelenia.  

V našom modeli sme za závislú premennú zvolili rozvoj životného poistenia, ktorý je 

v našom prípade aproximovaný poistenosťou. V poistnej teórii sú zaužívané tri ukazovatele 

na vyjadrenie rozvoja poistného trhu, a to hrubé predpísané poistné, penetrácia poistenia 

a hustota poistenia (Beck a Webb, 2003; Browne a Kim, 1993; Outreville 1996; Chui a Kwok 

2008). Hrubé predpísané poistné je vyjadrené v absolútnej hodnote, čo však neodráža niektoré 

charakteristiky, ako napr. veľkosť krajiny. Zvyšné dva indikátory už tento nedostatok stierajú. 

Penetrácia poistenia je vyjadrená ako percentuálny podiel celkového predpísaného poistného 

na HDP a hustota poistenia predstavuje priemernú sumu, ktorú vynakladá obyvateľ danej 

krajiny na komerčné poistenie. Vzhľadom na neštandardný vývoj inflácie v priebehu 

analyzovaného obdobia, ktoré zaznamenali nami sledované krajiny, sme z uvedených  
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dôvodov zvolili penetráciu poistenia ako závislú premennú pre náš výskum. I keď tento 

ukazovateľ má určité obmedzenia, zastávame názor, že najlepšie zodpovedá účelu nášho 

výskumu. Nezávislé premenné predstavujú nasledovné ekonomické a demografické faktory: 

HDP na obyvateľa, ročná miera inflácie, veľkosť populácie, miera závislosti z hľadiska veku 

a stredná dĺžka života. Tieto determinanty sme vybrali aj na základe výsledkov 

predchádzajúcich štúdií. 

3. Výsledky a diskusia 

Teoretické a empirické výskumy identifikovali významnú úlohu ekonomických 

a demografických faktory na vývoj životného poistenia (pozri. napr. Beck a Webb, 2003). 

Obdobné zistenia prinášajú aj výsledky našej práce, ktoré uvádzame v tabuľke 2. Na základe 

vykonanej panelovej regresnej analýzy môžeme potvrdiť dôležité postavanie ekonomického 

a demografického vývoja na rozvoj trhu životného poistenia v analyzovaných krajinách. 

Koeficient determinácie modelu je 0,91. 

Tabuľka 2: Výsledky regresie 

 Koeficient  Št. chyba. t P>|t| 95% int. spoľahlivosti 

HDP na 

obyvateľa 
5,0426 1,5258 3,30 0,002 1,9794 8,1059 

Index 

spotrebiteľských 

cien 

0,0197 0,0338 0,58 0,563 -0,0481 0,0875 

Veľkosť 

populácie 
13,5044 6,4167 2,10 0,040 0,6223 26,3865 

Index 

ekonomickej 

závislosti 

populácie 

-2,8435 0,7495 -3,79 0,000 -4,3483 -1,3388 

Stredná dĺžka 

dožitia pri 

narodení 

43,7698 3,6773 11,90 0,000 36,3873 51,1524 

Konštanta -207,9604 24,9795 -8,33 0,000 -258,1089 -157,8120 

Zdroj: vlastné výpočty. 
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Zo skupiny ekonomických faktorov je príjem identifikovaný teóriou ako kľúčový prvok 

vývoja životného poistenia (napr. Zhang a Zhu, 2005; Feyen a kol. 2011). Pre fyzické osoby 

znamená nárast ich príjmu lepšiu cenovú dostupnosť životného poistenia, rovnako to znamená 

aj zintenzívnenie snáh o zachovanie ich životnej úrovne a zabezpečenie závislých osôb pre 

prípady nastatia neočakávaných negatívnych udalostí (Beenstock a kol., 1986; Browne a Kim, 

1993; Outreville, 1996; Ward a Zurbruegg, 2002; Beck a Webb, 2003). Naopak inflácia a jej 

volatilita má negatívny vplyv na vývoj dopytu i ponuky životného poistenia (Cargill a Troxel 

1979, Beck a Webb, 2002). Tento vzťah je výsledkom podstaty životného poistenia ako 

dlhodobého finančného produktu rezervotvorného charakteru (Beck a Webb, 2002). Vyššia 

úroveň inflácie vyvoláva nižší očakávaný výnos, čím spôsobuje znižujúci sa dopyt 

po životnom poistení u populácie. V našom modeli však predstavuje štatisticky významný 

faktor iba HDP na obyvateľa. Naše výsledky tak podporujú predpoklad, že zvýšenie HDP 

na obyvateľa zvyšuje spotrebu životného poistenia. Naopak, miera inflácie sa v našej analýze 

nepotvrdila ako štatisticky významný faktor. Tento výsledok môže byť podľa nášho názoru 

spôsobený neštandardným vývojom úrovne inflácie v priebehu skúmaného obdobia. 

Dopyt po životnom poistení však determinujú aj iné, a nie vždy len ekonomické, faktory. 

Vzhľadom na podstatu životného poistenia, zameraného na zníženie finančných dôsledkov 

nežiaducich udalostí, ako napr. predčasné úmrtie živiteľa rodiny, to nie je prekvapivé. Vplyv 

demografického vývoja na spotrebu a dopyt po životnom poistení je preto možné očakávať. 

Tieto predpoklady podporujú aj výsledky empirického výskumu, v ktorom boli 

z demografických faktorov identifikované ako kľúčové predovšetkým: veľkosť populácie, 

stredná dĺžka dožitia pri narodení a index ekonomickej závislosti (napr. Schlag, 2003; Lai, 

2002; D'Arcy a Xia, 2003). Veľkosť populácie výrazne determinuje rozsah dopytu a spotreby 

životného poistenia v tej-ktorej krajine, keďže populačný rast vytvára priestor pre rast 

poistného trhu (Mantis a Farmer, 1968). Podľa Zhang a Zhu (2005), krajiny s vyššou 

hodnotou očakávanej dĺžky dožitia pri narodení majú nižší dopyt po životnom poistení 

v dôsledku meniacej s pravdepodobnosti úmrtia. Výnimku predstavujú len produkty 

životného poistenia obsahujúce zložku zameranú na tvorbu úspor (Zhang a Zhu, 2005). 

Spotreba životného poistenia je spojená aj s existenciou ekonomicky závislých osôb (Beck a 

Webb, 2003; Schlag, 2003; Beenstock a kol., 1986 ; Browne a Kim, 1993), teda tých, ktorí sú 

závislí na finančnej podpore (napríklad deti, dôchodcovia, atď.). Všeobecne možno tvrdiť, že 

vyšší podiel mladých ľudí (mladších ako 15 rokov) na pracovnej populácii spôsobuje pokles 

dopytu po poistení v dôsledku vyššej snahy o tvorbu úspor (Zhang a Zhu, 2005). Naopak  
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v populáciách s vyšším podielom starších ľudí (nad 65 rokov) na počte obyvateľov sa môže 

zvýšiť dopyt po životnom poistení so sporiacou zložkou, hoci to môže viesť k poklesu dopytu 

po poistení kryjúcom riziko predčasného úmrtia (Zhang a Zhu, 2005). 

Náš model potvrdil štatisticky významný vplyv všetkých skúmaných demografických 

premenných. Veľkosť populácie rovnako ako stredná dĺžka dožitia pri narodení prejavili 

pozitívny vplyv na rozvoj poistného trhu životného poistenia. Tento výsledok poukazuje na 

fakt, že väčšina produktov životného poistenia zakúpená v analyzovaných krajinách má 

sporiacu zložku. Index ekonomickej závislosti populácie pôsobí na rast životného poistenia 

negatívne, čo naznačuje, že hlavným cieľom nákupu životného poistenia v analyzovaných 

krajinách nie je zabezpečenie závislých osôb. 

4. Záver 

Hlavným cieľom príspevku bola verifikácia vplyvu ekonomických a demografických 

zmien na vývoj životného poistenia vo vybraných krajinách CEE. Na analýzu sme použili 

dáta zo štyroch krajín CEE: Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky. 

Tieto štyri krajiny strednej a východnej Európy sme sa rozhodli analyzovať na základe ich 

spoločnej kultúrnej, historickej a ekonomickej príbuznosti. 

Naše výsledky naznačujú, že ekonomické a demografické faktory významne ovplyvňujú 

vývoj životného poistenia v analyzovaných krajinách. Zo skupiny ekonomických faktorov 

sme skúmali HDP na obyvateľa a ročnú miera inflácie meranú indexom spotrebiteľských 

cien. Z tejto skupiny determinantov bol HDP na obyvateľa štatisticky významnou premennou, 

ktorá vykazovala pozitívny vplyv na rozvoj trhu životného poistenia. Týmto výsledkom sme 

potvrdili predchádzajúce výskumy, podľa ktorých rast ekonomickej výkonnosti krajiny 

zvyšuje spotrebu životného poistenia. Naopak, miera inflácie nepredstavuje v našom výskume 

štatisticky významný faktor, čo môže byť dôsledkom neštandardného vývoja úrovne inflácie 

v priebehu analyzovaného obdobia. 

Z hľadiska úlohy demografického vývoja sme sa v našej analýze zamerali na tri 

demografické faktory a to: veľkosť populácie, strednú dĺžku dožitia pri narodení a index 

ekonomickej závislosti. Všetky analyzované premenné štatisticky významne ovplyvnili rozvoj 

poistného trhu životného poistenia v skúmanej vzorke krajín. Veľkosť populácie má v súlade 

s predpokladmi pozitívny vplyv. Väčší počet obyvateľov v krajine generuje väčší potenciál 

pre rast trhu životného poistenia. Na rozdiel od teoretických predpokladov, očakávaná dĺžka  
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života pri narodení má pozitívny efekt, ktorý ukazuje, že väčšina produktov životného 

poistenia obstarávaná v analyzovaných krajinách obsahuje sporiacu zložku. Pomer závislých 

osôb má vplyv na rast životného poistenia negatívne, čo naznačuje, že hlavným cieľom 

nákupu životného poistenia v analyzovaných krajinách je iný, ako zabezpečiť závislé osoby. 

Ekonomické a demografické faktory, a teda aj ich zmeny majú jednoznačný vplyv na 

vývoj trhu životného poistenia v analyzovaných krajinách strednej a východnej Európy. 

Navyše práve tieto oblasti budú aj v budúcnosti centrom dynamického vývoja. Napríklad 

procesy ako starnutie populácie alebo zvyšovanie dĺžky dožitia budú mať výrazný dopad 

nielen na verejné financie, ako je to často prezentované, ale s veľkou pravdepodobnosťou aj 

na oblasť životného poistenia a dôchodkového pripoistenia. Poisťovne ponúkajúce životné 

poistenia preto musia starostlivo sledovať tento vývoj a pripraviť stratégie pre udržateľnosť 

budúceho rastu a finančného zdravia. 
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Managing Catastrophic Risk in Agriculture Through 

Insurance and Securitization 

Riadenie katastrofického rizika v poľnohospodárstve 

poistením a sekuritizáciou 

Ľudovít Pinda, Daniel Komadel
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Abstract 

This paper deals with the issue of insurance of losses caused by natural catastrophes, 

focusing on crop insurance. This type of loss is decomposed into multiplicative 

components. The insurance is implemented through a combination of a fixed and a 

variable segment. In agriculture, fixed segment is covered by a government insurance 

scheme. The systemic risk is proposed to be covered by a catastrophe bond. The bond 

design is proposed in the paper. The insurance covering two various risks in two regions 

is realized by the combination of three types of insurance contracts. 

Key words 

Insurance, securitization, multiple risks. 
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1. Úvod 

Poistenie je efektívny spôsob tvorby a rozdeľovania rezerv na úhradu škôd, ktoré vznikajú 

z náhodných udalostí. Rezervy sa tvoria z poistného, ktoré spravujú poisťovne. Straty z 

katastrof spochybňujú úlohu poistenia ako mechanizmu prerozdeľovania. Tento problém 

vzniká z toho dôvodu, že riziko prírodných katastrof nie je dostatočne diverzifikovatelné 

v poistnej situácii, kedy poisťovatelia poskytujú poistné krytia. Prírodné katastrofy sa 

vyskytujú v častiach sveta ako sú napr. seizmické regióny, pobrežia oceánov, alebo oblasti  
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vnútrozemia trpiace častou zmenou počasia. To má za dôsledok aj výkyvy v 

poľnohospodárskej úrode. Napriek tomu, iba podmnožina týchto regiónov prejavuje záujem 

o poistenie výnosov z úrody. Existujú dva typy riešení pre vyplnenie tejto medzery. Prvý typ 

predstavuje povinné poistenie pre rozloženie straty na veľa občanov. Druhý typ predstavuje 

sekuritizácia ponúkaním širokej palety finančných aktív investorom. V príspevku sa 

zmienime o katastrofických dlhopisoch na poistenie proti poklesu výnosov 

poľnohospodárskej úrody. Obchodovanie s katastrofickými dlhopismi (CAT bonds) sa 

spustilo na Chicago Bord of Trade od roku 1997. Tretia možnosť predstavuje ich vzájomnú 

kombináciu. Katastrofické riziko v rámci jedného regiónu je medzi subjektami vysoko 

korelované. Je to riziko vyznačujúce sa nízkou pravdepodobnosťou veľmi vysokej straty. 

Existuje niekoľko dôvodov prečo je komplikované navrhnúť poistné produkty na krytie 

takýchto rizík: 1. Riziko má systémový charakter. V prípade absencie zaistenia, alebo ak štát 

nekryje časť strát, je poisťovňa nútená vytvárať dodatočné rezervy a vzhľadom na charakter 

rizika požadovať vysoké poistné, ktoré na druhej strane robí poistenie nezaujímavým. 2. 

Nedostatočné údaje z histórie neumožňujú kalkuláciu pravdepodobnosti pre nízku frekvenciu 

takýchto udalostí. 3. Príspevky zo strany vlády na elimináciu škôd utlmujú rozvoj poistných 

produktov v oblasti katastrofického poistenia. 

2. Systémové riziko a sekuritizácia 

Na to, aby bolo katastrofické riziko poistitelné, musí byť zvládnutý problém systémového 

rizika. Systémové riziko pre poisťovateľa vzniká vzájomnou závislosťou rizík jednotlivých 

poistencov. Takáto okolnosť prináša hrozbu situácie, kedy väčšie množstvo subjektov utrpí 

stratu v tom istom čase. Výsledkom pôsobenia systémového rizika je situácia, že celkové 

poistné obdržané poisťovateľom nemusí postačovať na krytie strát poistencov. Nástrojom na 

vysporiadanie sa so systémovým rizikom je pre poisťovateľa zaistenie alebo geografické 

rozloženie poistencov. Aj sekuritizácia má potenciál znižovať systémovú zložku rizika 

poisťovateľa tým, že je toto riziko ponechané na poistenca. V prípade existujúcej korelácie 

medzi rizikami jednotlivých účastníkov je podľa [1] optimálny spôsob zdieľania rizika jeho 

rozklad na diverzifikovateľnú a nediverzifikovateľnú časť. Zatiaľ čo diverzifikovateľná časť 

je plne poistená vzájomným poistením (angl. mutual insurance) medzi poistencami, 

nediverzifikovateľné riziko je prenesené na poisťovateľa. Spoluúčasť pri takomto usporiadaní 

môže mať rôzne podoby, pričom poistenec si môže zvoliť mieru spoluúčasti, ktorá ovplyvňuje  
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výšku poistného. Sekuritizácia pozostáva z rozloženia a prerozdelenia rizika. Na rozdiel od 

tradičného zaistenia, sekuritizácia umožňuje prenášané riziko rozdeliť na lepšie 

manipulovateľné časti. Straty jednotlivých poistencov je výhodné rozdeliť na dva 

komponenty pozostávajúce z: 

1. vzájomne nezávislých strát poistencov; 

2. vzájomne výrazne korelovaných strát poistencov. 

Doherty a Schlesinger v [1] uvádzajú aditívny a multiplikatívny rozklad rizika. Katastrofické 

riziko navrhujú rozkladať na multiplikatívne komponenty, čo použijeme aj my v príspevku. 

Nech (𝛺, 𝐹, 𝜇) je pravdepodobnostný priestor a 𝐿, 휀 sú náhodné premenné definované 

funkciami 

𝐿: 𝛺 → 〈𝑡 ;  𝑇〉,         

휀: 𝛺 → 〈−𝑠 ;  𝑠〉,         

pričom 𝑡, 𝑇, 𝑠 ∈ 𝑅. Uvažujme poistencov s počiatočným bohatstvom 𝑊 > 0, z ktorého 

v nadchádzajúcom roku utrpia stratu vo výške (1 + 휀)𝐿, pričom platí 0 ≤ (1 − 𝑠)𝑡 ≤

(1 + 𝑠)𝑇 ≤ 𝑊. Majme dostatočne veľké množstvo poistencov s rovnako rozdelenou stratou. 

Túto skupinu poistencov považujme za spoločný fond zdieľaného rizika, pričom komponenty 

straty 𝐿𝑖 považujeme po dvojiciach za nezávislé a komponenty straty 휀𝑖 sú dokonale pozitívne 

korelované a zhodné pre všetkých členov skupiny poistencov, pričom očakávaná hodnota 

𝐸(휀) = 0. Komponenty 𝐿𝑖 a 휀𝑖 sú vzájomne nezávislé pre každého poistenca. Poistenec má na 

konci roka bohatstvo 

𝑌 = 𝑊 − (1 + 휀)𝐿.       (1) 

Uvažujme dva nezávislé trhy pre poisťovanie rizík 𝐿 a 휀. Riziko 𝐿 je plne diverzifikovateľné, 

čo pri férovom poistnom umožňuje poskytnutie plného poistného krytia. Keďže pri 

nediverzifikovateľnom riziku 휀 takáto možnosť nie je, uvažujeme existenciu trhu 

s futuritnými kontraktami na škodový index. Zo špekulatívnych dôvodov sa futuritné 

kontrakty na tomto trhu predávajú pod očakávanú trhovú cenu v čase splatnosti. Tento jav 

modelujeme pevnou stratou 𝛾 > 0, ktorá kompenzuje stratu náhodného komponenta 휀. Za 

predpokladu, že futuritnými kontraktami poisteneci kryjú časť 𝛽 ∈ 〈0 ;  1〉 svojho 

systémového rizika, pričom zvyšok rizika si ponechávajú. Ich konečné bohatstvo je  
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𝑌 = 𝑊 − [1 + 𝛽𝛾 + (1 − 𝛽)휀]𝐿.     (2) 

Predpokladajme, že pre každého poistenca je možnosť voliť si hodnotu 𝛽, čiže výšku časti 

systémového rizika, ktorá bude poistená futuritnými kontraktami. 

Uvažujme existenciu poistenia. V prípade 𝛽 = 0 je celé systémové riziko prenesené 

na poisťovateľa, ktorý to kompenzuje v poistnom navyšujúcim faktorom 𝜆 > 0. V opačnom 

krajnom prípade, čiže pre 𝛽 = 1, je celé systémové riziko ponechané u poistenca, čiže 

poisťovateľ nemá potrebu navyšovať poistné. Vo všeobecnom prípade pre 𝛽 ∈ ( 0 ;  1 ) je 

poistné stanovené pri poistnom krytí 𝛼 ∈ 〈0,1〉 ako 

𝑃 = 𝛼[𝛽(1 + 𝜆)𝐸𝐿 + (1 − 𝛽)(1 + 휀)𝐸𝐿].    (3) 

Poistenie uvedené (3) je poistný kontrakt s variabilnou participáciou, v ktorom si jednotlivec 

volí koeficientom 𝛽 zastúpenie časti systémového rizika v poistení a v alternatívnom zaistení 

o ktorom sa zmienime neskôr. Zo vzťahov (2) a (3) dostávame vzťah pre koncoročné 

bohatstvo poistencov po zakúpení poisteného krytia  

𝑌 = 𝑊 − 𝑃 − (1 − 𝛼)(1 + 휀)𝐿,     (4) 

ktorý je možné rozpísať na 

𝑌 = (1 + 휀)[𝑊 − 𝛼𝐸𝐿 − (1 − 𝛼)𝐿] − 휀𝑊 − 𝛼𝛽𝐸𝐿(𝜆 − 휀). (5) 

V poslednom člene pre úroveň krytia 𝛼 ≠ 0 môže byť táto hodnota vhodne eliminovaná 

mierou spoluúčasti 𝛽. Ak označíme 𝛿 = 𝛼𝛽, tak posledné dva členy v (5) sú náhodné veličiny 

a predstavujú náhodnú premennú, ktorá už nemá strednú hodnotu rovnú nule. 

Konečné bohatstvo účastníka, ako jednotlivca poistného trhu je 𝑊𝑖 − 𝐿𝑖 − 휀𝑖𝐿𝑖, kde 

𝑊𝑖 predstavuje jeho začiatočné bohatstvo. Elementárnu poistnú zmluvu plne kryjúcu stratu 𝐿𝑖 

si poistenec môže dopĺňať krátkou pozíciou vo futuritných kontraktoch o veľkosti 

휀𝑖𝐿𝑖  , prípadne niesť jej ťarchu. Očakávané bohatstvo jednotlivca môžeme vyjadriť ako 

𝑊𝑖 − 𝐸𝐿𝑖 − 휀𝑖𝐸𝐿𝑖 pre 𝛼 = 1 a 𝛽 = 0. K dosiahnutiu optimálnej stratégie musí platiť 𝛼 = 1 

a 𝛽 = 𝑏, kde 𝑏 predstavuje optimálne zaistenie na trhu s futuritnými kontraktami. V takomto 

prípade očakávané bohatstvo účastníka poistného trhu 𝑌𝑖 je  

𝑌𝑖 = 𝑊𝑖 − 𝐸𝐿𝑖 − 𝐸𝐿𝑖[𝑏𝜆 + (1 − 𝑏)휀𝑖],    (6) 
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pričom musí byť zabezpečená variabilnosť poistenia na poistnom trhu. V prípade uvažovania 

jednotlivca ako účastníka poistného trhu, vzťah (6) je ekvivalentný s (4) pre prípad 𝛼 = 1 

a 𝛽 = 𝑏. 

3. Katastrofické riziko 

Multiplikatívny model rozkladu rizika aplikujeme na poistenie voči škodám spôsobených 

prírodnými katastrofami. Model voliteľnej participácie spĺňa kritériá na opísanie 

pravdepodobnosti vzniku škodových udalostí. Pre každého z 𝑛 účastníkov je rozsah škôd 

popísaný náhodnou premennou 𝐿𝑖, pričom 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. Nech 𝑝𝑖
∗ je dlhodobá 

pravdepodobnosť, že 𝑖 − ty účastník utŕži škodu spôsobenú katastrofickou udalosťou. Táto 

pravdepodobnosť je totožná pre všetkých účastníkov. Teda platí, že pre ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1, 2, … , 𝑛 } je 

𝑝𝑖
∗ = 𝑝𝑗

∗ a môžeme túto pravdepodobnosť označiť 𝑝∗ pre ľubovoľného účastníka. Táto 

veličina reprezentuje relatívnu početnosť strát v priemernom roku poznanú z minulosti. 

S touto početnosťou poistených strát poisťovateľ počíta pri poistných plneniach. Nepríjemný 

je pre neho taký rok, v ktorom je prekročená očakávaná početnosť poistných plnení. Práve 

náhodná premenná 휀 vyjadruje fluktuáciu okolo trendu. Pre 𝑖 −teho účastníka definujme 

Bernoulliho náhodnú premennú 𝛿𝑖 nasledovne 

𝛿𝑖 = {
1, 𝜉 = 𝑝∗(1 + 휀);
0,  1 − 𝜉.  

      (7) 

Pričom 𝜉 je identické pre všetkých poistencov a platí 0 < 𝜉 < 1. Za predpokladu nezávislosti 

a rovnakého rozdelenia 𝛿𝑖 v rámci skupiny účastníkov, je katastrofické riziko každého z nich 

definované členom 𝛿𝑖𝐿𝑖. Tieto členy sú z predpokladu po dvojiciach nezávislé, no 

pravdepodobnosť 𝜉 je identická pre každého z nich. Poisťovateľ vníma riziko poistencov bez 

spoluúčasti ako 

𝜉𝐸𝐿 = 𝑝∗𝑀(1 + 휀),        

kde 𝑀 reprezentuje stratu na poistenca, 𝑝∗  relatívnu početnosť strát spôsobených 

katastrofickou udalosťou v minulosti, čo je analogické so vzťahom (3) pre 𝛼 = 1 a 𝛽 = 0. 

Poistné 𝑃  účastníkov poistného trhu s úrovňou krytia 𝛼 a s participáciou 𝛽 je 

𝑃 = 𝛼𝑝∗𝑀[1 + (𝛽𝜆 + (1 − 𝛽)휀)].     (8) 

Bohatstvo účastníkov poistného trhu po zakúpení poistného je 

𝑌 = 𝑊 −  𝛼𝑝∗𝑀 − (1 − 𝛼) ∑ 𝛿𝑖𝐿𝑖𝑖,𝛿𝑖=1 − 𝛼𝑝∗𝑀[𝛽𝜆 + (1 − 𝛽)휀].  (9) 
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Opäť optimálne hodnoty parametrov pre poistenie sú 𝛼 = 1 a 𝛽 = 𝑏, kde 𝑏 je optimálne 

zaistenie hodnoty  𝑝∗𝑀 rizika 휀. Tretí člen v (9) reprezentuje časť systémového rizika 

prenechaného na poistencov.  Z definície náhodnej premenej 휀 vyplýva, že môže nastať aj 

prípad 휀 < 0, ktorý pozitívne ovplyvňuje bohatstvo poistencov. 

Pre výber vhodných sekuritizačných nástrojov je nutné dobre definovať náhodnú 

premennú 휀. Pri rozhodnutiach v súčasnosti je nevyhnutné sa opierať o predpovede do 

budúcnosti, ktoré majú tendenciu zdokonaľovania. Výber vhodných možností pre zaistenie 

katastrofického rizika stále rastie. Snáď najrozšírenejší spôsob zaistenia je použitie 

futuritných kontraktov a opcií na vhodný škodový index. Ďalšia možnosť postupu je použitie 

katastrofických dlhopisov (CAT bonds) s vhodne definovanými spúšťačmi pre danú 

katastrofickú udalosť. Pri poistení poľnohospodárskej úrody použijeme práve tento 

sekuritizačný nástroj. 

 

4. Poistenie poľnohospodárskej úrody 

Skôr ako pristúpime ku konkrétnemu návrhu sekuritizácie, uveďme niekoľko podstatných 

úvah. Konečné bohatstvo účastníkov poistného trhu bez uvažovania poistenia straty 𝐿 a 

zaistenia 𝐿휀 je 𝑊 − 𝐿 − 𝐿휀.  Ak účastníci chcú použiť poistenie a zaistenie sekuritizačnými 

nástrojmi, tak je potrebné uvažovať namiesto 𝐿 hodnotu 𝐸𝐿 a namiesto 𝐿휀 hodnotu 𝐸𝐿휀 z 

dôvodu určenia ich ceny. Poistné má podľa (8) tvare 

𝑃 = 𝛼𝑝∗𝑀(1 + (𝛽𝜆 + (1 − 𝛽)휀)),       

kde 𝛼 predstavuje časť škody kompenzovanú poisťovateľom a 𝛽 ∈ 〈0,1〉 reprezentuje mieru 

participácie poisťovateľa na systémovej zložke rizika. Rozdeľme poistné 𝑃 na dve zložky 𝑃1 a 

𝑃2, kde  

𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2. 

Prvá zložka 𝑃1v poistení bude reprezentovať časť hodnoty poistenia očakávanej hodnoty 

straty 𝐿so zdieľanou participáciou na systémovom riziku 

𝑃1 = 𝛼𝑝∗𝑀(1 + 𝛽𝜆).     (10) 

Druhá zložka 𝑃2 

𝑃2 =  𝛼𝑝∗𝑀(1 − 𝛽)휀     (11) 

bude reprezentovať časť poistenia v ktorom participuje náhodná premenná systémového 

rizika, ktorú treba kvantifikovať a vhodným sekuritizačným nástrojom preniesť na finančný 

trh. Ako bolo už spomenuté, použijeme katastrofické dlhopisy (CAT-bonds), pri ktorých treba 
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vhodne definovať množinu spúšťačov a katastrofickú udalosť. Najskôr obráťme pozornosť na 

náhodnú premennú 휀. Katastrofické riziko v prípade poľnohospodárstva spočíva v tom, že 

vplyvom prírodnej katastrofy početnosť poistných plnení vzrastie a súčasne agregovaná 

hodnota poistného plnenia poisťovateľa vzrastie nad hodnotu rezerv, vytvorenú z poistného. 

A práve riešenie tohto deficitu v rezervách je predmetom poistenia systémového rizika. Je 

potrebné si uvedomiť, že prírodné katastrofy majú vplyv na každého poľnohospodára 

rovnakým dielom. Zisky a straty každého poľnohospodára sú zas nezávislé, čo vyplýva z ich 

každodennej činnosti pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy. Teda sú splnené 

predpoklady multiplikatívneho prípadu systémového rizika. V prípade, že náhodná premenná 

휀 nadobudne takú hodnotu, že vzniknutá poistná strata vzrastie nad limitovanú hodnotu 

poistného fondu svojou početnosťou výskytu, tak nastáva katastrofická udalosť. Bez 

doplnkového riešenia sa stáva poisťovňa nesolventná. Navrhujeme takémuto stavu 

predchádzať emisiou katastrofických dlhopisov v takom množstve, aby očakávaná strata 

presahujúca možnosti poistného fondu bola nimi vykrytá. Ak táto strata nastane, je uhradená 

z rozdielu predajnej ceny dlhopisu a jeho konečnej výplaty. Ak strata nenastane, tak 

poisťovňa má k dispozícii kapitál z vytvorených rezerv z poistného, prípadne z ďalších rezerv 

poisťovne. Realizáciu spomenutého riešenia zjednodušme „kompatibilitou“ podmienok 

poistenia a podmienok výplat z katastrofických dlhopisov. Napríklad, ak poistenie sa 

dojednáva s variabilnou spoluúčasťou 5 %, 10 % alebo 20 %, čo predstavuje percentuálnu 

odchýlku od dlhodobého priemerného výnosu, tak hodnota spúšťača v katastrofickom 

dlhopise bude stanovená v tých istých percentách ako odchýlka od dlhodobého priemerného 

výnosu. Práve tieto hodnoty spoluúčasti sú zaužívané v poľnohospodárstve. V krátkosti sa 

zmieňme o uvažovanom bez kupónovom katastrofickom dlhopise. Označme: 

F    nominálna hodnota dlhopisu stanovená v čase 𝑡 = 0 s dobou splatnosti T, 

VT   platba z dlhopisu v dobe splatnosti, 

L    hodnota indexu, 

D   hodnota spúšťača. 

Potom 

    𝑉𝑇 = {
𝐴 ∙ 𝐹     𝑎𝑘      𝐿 > 𝐷,

         𝐹            𝑎𝑘       𝐿 ≤ 𝐷,         
    (12) 
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kde 0 ≤ 𝐴 < 1 je konštanta, ktorá ovplyvní platbu z dlhopisu ak sa splnia stanovené 

podmienky pre spúšťač. Štruktúra platieb z CAT dlhopisov je daná vzťahom (10). Veľkosť 

straty je meraná v percentuálnej odchýlke 𝑦 od dlhodobého priemerného výnosu �̅� ako 

𝐿 =
max {0, �̅�−𝑦}

�̅�
, hodnota spúšťača 𝐷 je stanovená  v percentách ako relatívna strata od 

priemerného výnosu �̅�. Taktiež ak priemerný výnos sa neodchyľuje od dlhodobého 

priemerného výnosu viac ako je hodnota spúšťača vyjadreného v percentách, tak CAT 

dlhopisy budú vyplatené v plnej nominálnej hodnote v dobe splatnosti. V opačnom prípade sa 

vypláca len časť alebo nič z nominálnej hodnoty. Postup oceňovania dlhopisov je podrobne 

opísaný v [3]. Pre hodnoty spúšťača 5 %, 10 % a 15 % a očakávanú mieru návratnosti 0,5 %, 

1,0 % a 1,5 % v Tab. 1 sú uvedené ceny dlhopisov pre stanovené parametre. 

 

Tabuľka 1: Ocenenie jednoročných bezkupónových katastrofických dlhopisov 

δ A 
D 

5 % 10 % 15 % 

0.5 % 0.0 0.5531 0.6530 0.7234 

 0.2 0.6994 0.7209 0.7661 

 0.4 0.7611 0.7834 0.8046 

 0.6 0.8285 0.8587 0.8876 

1.0 % 0.0 0.5488 0.6473 0.7182 

 0.2 0.6912 0.7121 0.7546 

 0.4 0.7563 0.7756 0.7997 

 0.6 0.8212 0.8472 0.8820 

1.5 % 0.0 0.5436 0.6408 0.7103 

 0.2 0.6863 0.7084 0.7425 

 0.4 0.7496 0.7698 0.7911 

 0.6 0.8145 0.8397 0.8785 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Určenie emisie CAT dlhopisov podstatne závisí od rozdelenia náhodnej premennej 휀.  Od 

tohto rozdelenia závisí veľkosť druhej zložky poistenia 𝑃2, ktorá priamo ovplyvní emisiu 

CAT dlhopisov. 
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5. Regionálne poistenie katastrofických rizík 

K našim ďalším úvahám bude nutné zaviesť ďalšie predpoklady. Budeme sa zaoberať 

poistením bohatstva 𝑊 > 0 v každom z dvoch rôznych geografických regiónoch označených 

indexom 𝑗 ∈ {1; 2 }. Obidva regióny sú postihované dvoma rôznymi prírodnými katastrofami. 

K predpokladom uvedených v časti 2 pribudne systémová zložka pre každý región osobitne 

označená  

휀𝑗: 𝛺 → 〈−𝑠𝑗;  𝑠𝑗 〉, 𝑗 ∈ {1; 2 }.      

Ak neuvažujeme katastrofickú zložku v každom regióne, tak v každom regióne vystupuje 

náhodná premenná 𝐿 s očakávanou strednou hodnotou 𝐸𝐿. Individuálne straty 𝑖 v každom 

regióne majú tvar (1 + 휀𝑗)𝐿𝑖𝑗 so strednou hodnotou 𝐸(휀𝑗) = 0. Náhodná premenná 휀𝑗 

podlieha špecifikám svojho regiónu a tiež je nezávislá od 𝐿. 

Pri určení výšky poistného v regiónoch vychádzajme zo vzťahu (3) a [2]. Ako už bolo 

spomenuté, pre 𝛽 = 1, je celé systémové riziko prenesené na poisťovateľa, ktorý to 

kompenzuje navyšujúcim faktorom 𝜆 > 0. Teda ide o fixný poistný kontrakt, ktorý označme 

pre každý región 𝑃𝑗
𝑓
a jeho veľkosť je 𝑃𝑗

𝑓
= 𝛼𝑗(1 + 𝜆)𝐸𝐿 pre výšku poistného krytia 𝛼𝑗. 

V prípade, že 𝛽 = 0, je celé systémové riziko ponechané na poistenca vo forme poistného. 

Výška poistného sa určí na základe očakávaných strát a po vyniknutí strát sa jeho výška 

upraví dodatočne. Poistné v takomto variabilnom poistnom kontrakte v každom regióne je 

v tvare 𝑃𝑗
𝑣 = 𝛼𝑗(1 + 휀𝑗)𝐸𝐿. Tým, že poisťovateľ vystupuje v poistení súčasne v oboch 

regiónoch pre dve rôzne  katastrofické udalosti súčasne a ktoré nemusia nastať súčasne, môže 

upraviť dodatočne poistné na základe skutkového stavu. Túto náhodnosť zohľadňuje 

konštantou 𝑚, ktorá je určená váženým zastúpením systémových zložiek 휀1 a 휀2. Takýto  

poistný kontrakt, na ktorom participujú systémové rizika dvoch regiónov, má výšku poistného 

v tvare 𝑃𝑗
𝑝

= 𝛼𝑗(1 + 𝑚)𝐸𝐿. Poistné 𝑃 kontraktu vytvorený kombináciou fixného, 

variabilného a participujúceho kontraktu pre oba regióny je 

𝑃 = ∑ 𝛼𝑗[𝛽𝑗
𝑓

𝑃𝑗
𝑓

+ 𝛽𝑗
𝑣𝑃𝑗

𝑣 + 𝛽𝑗
𝑝𝑃𝑗

𝑝]2
𝑗=1 ,    𝛽𝑗

𝑓
+ 𝛽𝑗

𝑣 + 𝛽𝑗
𝑝 = 1, 𝑗 ∈ {1; 2 }, (13) 

a konštanta 𝑚 vystupujúca v participujúcom kontrakte 𝑃𝑗
𝑝
 je 𝑚 =

𝛼1𝛽1
𝑝

1+𝛼2𝛽2
𝑝

2

𝛼1𝛽1
𝑝

+𝛼2𝛽2
𝑝 . Analogicky 

ako v tretej časti, označme 𝑝∗ pravdepodobnosť, odhadnutú podľa dlhodobých štatistických 

údajov, ktorá zahrňuje početnosť poistných plnení vzniknutých vplyvom katastrofických  
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udalostí. Pre jednoduchosť predpokladajme, že táto pravdepodobnosť 𝑝∗ je rovnaká pre 

obidva regióny. Nech 𝑓𝑗 = 𝑝∗(1 + 𝜎𝑗) predstavuje odhad nárastu početností na ďalšie 

obdobie, pričom 𝐸(𝜎𝑗) = 0, 𝑗 ∈ {1; 2 }. Potom očakávané katastrofické riziko (1 + 휀𝑗)𝐸𝐿 

vieme nahradiť odhadnutou početnosťou a prislúchajúcou stratou na jednotlivca označenou 𝑀 

ako (1 + 𝜎𝑗)𝑝∗𝑀. Potom ceny poistných kontraktov fixného, variabilného a participujúceho 

na oboch systémových rizikách sú 𝑃𝑗
𝑓

= 𝛼𝑗(1 + 𝜆)𝑝∗𝑀, 𝑃𝑗
𝑣 = 𝛼𝑗(1 + 𝜎𝑗)𝑝∗𝑀 a 𝑃𝑗

𝑝 =

𝛼𝑗(1 + 𝑚)𝑝∗𝑀, kde 𝑚 =
𝛼1𝛽1

𝑝
𝛿1+𝛼2𝛽2

𝑝
𝛿2

𝛼1𝛽1
𝑝

+𝛼2𝛽2
𝑝 . Potom finálne bohatstvo 𝑌𝑗  v 𝑗 – tom regióne 

môžeme odhadnúť 

𝑌𝑗 = 𝑊 − 𝛼𝑗𝑝∗𝑀 − (1 − 𝛼𝑗)𝐿 − 𝛼𝑗𝑝∗𝑀[𝛽𝑗
𝑓

𝜆 + 𝛽𝑗
𝑣𝜎𝑗 + 𝛽𝑗

𝑝𝑚].  (14) 

Platí, že 𝐸(𝑓𝑗) = 𝑝 a 𝐸(휀𝑗) = 𝐸(𝜎𝑗) = 0. Zaiste náhodné premenné 휀𝑗, 𝜎𝑗 sú pozitívne 

korelovateľné. Potom očakávana strata, v ktorej vystupuje odhad systémového rizika je 

𝐸𝐿 = 𝑝∗𝑀[1 + 𝑐𝑜𝑣(𝜎𝑗, 휀𝑗)]. 

Potom hore uvažované poistné kontrakty (fixný, variabilný a participujúci) môžeme vyjadriť: 

𝑃𝑗
𝑓

= 𝛼𝑗(1 + 𝜆)[1 + 𝑐𝑜𝑣(𝜎𝑗 , 휀𝑗)]𝑀𝑝∗, 

𝑃𝑗
𝑣 = 𝛼𝑗(1 + 𝜎𝑗)[1 + 𝑐𝑜𝑣(𝜎𝑗, 휀𝑗)]𝑀𝑝∗, 

𝑃𝑗
𝑝

= 𝛼𝑗(1 + 𝑚)[1 + 𝑐𝑜𝑣(𝜎𝑗 , 휀𝑗)]𝑀𝑝∗,  pre  𝑚 =
𝛼1𝛽1

𝑝
𝛿1+𝛼2𝛽2

𝑝
𝛿2

𝛼1𝛽1
𝑝

+𝛼2𝛽2
𝑝 . 

Konečné bohatstvo v každom regióne prejde do tvaru 

𝑌𝑗 = 𝑊 − [1 + 𝑐𝑜𝑣(𝜎𝑗 , 휀𝑗)]𝛼𝑗𝑝∗𝑀 − (1 − 𝛼𝑗)𝐿 − 

−[1 + 𝑐𝑜𝑣(𝜎𝑗 , 휀𝑗)]𝛼𝑗𝑝∗𝑀[𝛽𝑗
𝑓

𝜆 + 𝛽𝑗
𝑣𝜎𝑗 + 𝛽𝑗

𝑝𝑚].   (15) 

 

6. Záver 

Predkladaný príspevok sa zaoberá poistením škôd spôsobených prírodnými katastrofami. 

Doherty, Schlesinger v [1] prezentovali v takomto prípade vhodnosť použitia 

multiplikatívneho rozkladu rizika na systémovú a diverzifikovateľnú zložku. Tento rozklad 

má podstatný vplyv na účinnosť sekuritizácie a výber sekuritizačného nástroja. Tým, že sme 

sa zamerali na poistenie poľnohospodárskej úrody, pri výbere zo sekuritizačných nástrojov 

sme siahli po katastrofických dlhopisoch, ktorých ocenenie sme uviedli v [3]. Poistenie  
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poľnohospodárskej úrody v krajinách Európskej únie doposiaľ nemá jednotnú koncepciu. 

Neefektívnosť poistenia v poľnohospodárstve nie je spôsobená len množstvom rizík 

spôsobených nepredvídateľným prírodným vplyvom počas celého roka, ale aj nedostatočnou 

kvalitou ponúkaných poistných produktov a ich vysokou cenou. Napríklad na slovenskom 

poistnom trhu vysoká cena poistných produktov zapríčinila pokles objemu poistného o viac 

ako 65 %. Aby sa znižovali prevádzkové náklady poisťovateľov pri poistení úrody, je nutné 

zjednodušiť zhodnocovanie rizík. Ak uvažujeme poistenie poľnohospodárskej úrody v 

jednom regióne, pracujeme s dvoma typmi poistných kontraktov, s fixným a variabilným, 

ktorých vhodnou kombináciou vieme skonštruovať požadovaný poistný kontrakt pri 

stanovenom poistnom krití. V snahe poistiť škody spôsobené dvoma rôznymi typmi 

prírodných katastrof v dvoch rôznych regiónoch, poistencom je ponúknutá paleta troch typov 

zmlúv, ktorí ich môžu kombinovať podľa vlastných požiadaviek [2]. Pre dve triedy katastrof 

sú uvažované tri typy poistných kontraktov: fixný poistný produkt pre plné a čiastočné 

pokrytie, variabilný poistný produkt s možnosťou doplnkového investovania a participujúci 

poistný kontrakt s možnosťou podieľania sa na poisťovaniu viazaných rizík. V poistení 

systémového rizika, či už ide o poistenie katastrofického rizika v jednom regióne alebo o 

poistenie dvoch nezávislých druhov rizík vo dvoch regiónoch je nevyhnutné mať čo 

najpresnejšie informácie o systémovom riziku a v prípade dvoch rizík nesmie chýbať ich 

vzájomná korelácia. Problematika rozoberaná v príspevku je určená pre väčšie poisťovne, 

ktoré do svojej kapacity môžu začleniť aj viac rizikové expozície, a tým zaujať významné 

miesto na globálnom poistnom trhu. 
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Profesionalizmus v aktuárstve 
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Abstract 

 Based on article 48 of the Solvency II Directive, the actuarial function shall be carried 

out by persons who have knowledge of actuarial and financial mathematics, commensurate 

with the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business of the insurance or 

reinsurance undertaking, and who are able to demonstrate their relevant experience with 

applicable professional and other standards. In this paper we will respond to the options 

regarding public interest standards and professionalism in the work of a person carrying out 

the actuarial function under Article 48– that means qualification standards, generic ethical 

standards for professional behavior – integrity, objectivity, avoiding conflicts of interests, 

governance standards - e.g. relationship between actuarial function and risk management 

function; and communication standards - comprehensibility, completeness, transparency, 

independence. 

Key words 

professionalism, Solvency II, qualification standards, ethical standards, communication 

standards, reporting 
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Úvod 

Zákon o poisťovníctve relatívne jasne definuje postavenie a zodpovednosti aktuára. Jeho 

hlavnou úlohou je potvrdzovať správnosť výpočtu sadzieb poistného a ich primeranosť, 

určenie výšky technických rezerv a ich umiestnenia, výpočet miery solventnosti, rozdelenia  
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výnosov z investovania finančných prostriedkov a taktiež je zodpovedný za použitie 

správnych poistno-matematických metód pri jednotlivých výpočtoch. Zodpovedný aktuár 

sleduje, či je poisťovňa schopná neustále plniť svoje súčasné aj budúce záväzky voči 

poisteným, poistníkom ako aj akcionárom. Postavenie samotného aktuára v poisťovni je však 

zložitejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Jeho záujmy sa totiž môžu javiť ako 

protichodné v porovnaní so záujmami vedenia poisťovne. Manažment je často zaujatý skôr 

krátkodobými ako dlhodobými cieľmi, čo môže vyvíjať na samotného aktuára nátlak. Niektorí 

odborníci preto tvrdia, že okrem nezávislosti a zodpovednosti je pre aktuára najdôležitejšou 

úlohou komunikovať o svojej práci, o svojich zisteniach, o svojich nálezoch s vedením 

poisťovne, avšak jazykom dostatočne zrozumiteľným. Práve tu je nevyhnutné, aby aktuári 

zvyšovali svoje odborné a komunikačné zručnosti a pracovali na svojom profesionalizme. 

Profesionalizmus by mal však zahŕňať aj oblasť etických a morálnych hodnôt aktuára, riešiť 

otázku jeho kompetentnosti a dôveryhodnosti. Vysoká zodpovednosť a profesionalita by mali 

byť cieľom každého aktuára. 

1. Profesionalizmus aktuára podľa smernice Solventnosť II 

Funkciu aktuára majú podľa článku 48 smernice Solventnosť II vykonávať osoby, ktoré 

majú znalosti v oblasti poistnej a finančnej matematiky primerané povahe, rozsahu a zložitosti 

rizík obsiahnutých v činnosti poisťovne alebo zaisťovne a sú schopné preukázať̌, že majú 

náležité skúsenosti zodpovedajúce platným odborným a iným normám.  

 Princípy profesionalizmu podľa Bohumského (2012)  znázorňuje obrázok 1. 

Obrázok 1: Princípy profesionalizmu aktuára 

 

Zdroj: [13] 
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 Groupe Consultatif Actuariel Européen (2009) hovorí v tejto súvislosti dvoch 

hlavných skupinách, ktoré by mal profesionalizmus aktuára zahŕňať a to: 

- Technické štandardy – zahŕňajú technické normy implementácie. Výklad 

regulačných požiadaviek by mal byť predovšetkým záležitosťou CEIOPS – 

(Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors – Výbor 

európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými penzijnými 

fondmi) a orgánov štátneho dozoru. 

- Normy verejného záujmu, medzi ktoré patria: 

o kvalifikačné štandardy –  zahŕňajú otázky adekvátneho vzdelania, 

špecifických znalostí a zručností, pričom sa podčiarkuje nutnosť celoživotného 

vzdelávania, 

o normy z oblasti správy – riešia prístup a vzťah aktuára voči zástupcom top 

manažmentu a správnej rady, ale aj voči audítorom a príslušným externým 

regulačným orgánom. Tieto normy tiež zahŕňajú potrebu otvorene hovoriť 

o závažných pochybnostiach, ktoré aktuár má a tiež o potrebe ochrániť tých, 

ktorí o závažných zisteniach a pochybnostiach hovoria nahlas a otvorene. 

o etické normy – hovoria o zásadách kompetentnosti, bezúhonnosti, 

objektívnosti a dôvernosti. 

o komunikačné štandardy – pokrývajú predovšetkým oblasť reportov a správ – 

ich účel, zrozumiteľnosť, úplnosť, transparentnosť a nezávislosť. 

V našej práci sa budeme podrobnejšie venovať práve posledným dvom menovaným 

normám zo skupiny noriem verejného záujmu a to komunikačným štandardom a etickým 

normám. 

1.1 Komunikačné štandardy 

Jelica Kľúčovská (2008) poukazovala na skutočnosť, že najdôležitejším poslaním 

zodpovedného aktuára je komunikovať o svojej práci a o svojich zisteniach s vedením 

poisťovne, a to zrozumiteľným, netechnickým jazykom. Štýl aj obsah akejkoľvek 

komunikácie musí byť prispôsobený prijímateľovi správy, resp. konkrétnemu publiku. To sa 

vzťahuje na akúkoľvek správu (ďalej tiež report), ktorý aktuára pripravuje.  

Preto si možno položiť základnú otázku, čo je cieľom samotného reportingu? Podľa  
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Fibírovej (2001) úlohou reportingu („spravodajstva“) je vytvoriť komplexný systém 

informácií a ukazovateľov, ktorý by mal vyhodnocovať nielen vývoj podniku ako celku, ale 

aj vnútroorganizačných útvarov, ktoré sú z hľadiska riadenia podniku rozhodujúce.  

Hamurová (2003) charakterizuje reporting ako mechanizmus monitorovania priebehov 

procesov v podniku, ktorý má dávať manažérom kvalitné informácie na spracovanie reortov 

pre všetky oblasti riadenia. Vovk (2007) uvádza, že reporting je významný zdroj dôležitých 

informácií pre manažment, pretože práve na základe požiadaviek manažmentu je zostavená 

štruktúra a obsah príslušného reportu. Samotný reporting sa vyvinul z funkcie controllingu 

a jeho hlavnou úlohou je monitorovať priebeh všetkých procesov v organizácii 

a zaznamenávať ich v takej podobe, aby poskytli čitateľom reportov včasné, presné a správne 

informácie o fungovaní organizácie. Jednotlivé reporty neinformujú len o súčasnom 

hospodárení organizácie, ale slúžia tiež k predikcii budúceho vývoja. Reporty sú vytvárané 

z rôznych informácií a na rôzne účely. Zabezpečujú hlavne písomné, no niekedy aj ústne 

spracovanie výkazov, ktoré informujú o tom, nakoľko sa sledovanej jednotke podarilo splniť 

naplánované úlohy a ciele. Report by mal poukázať na to, v ktorých oblastiach vznikli 

odchýlky od plánovaných ukazovateľov a predovšetkým zistiť, aké boli dôvody vzniku týchto 

odchýlok. Harumová (2003) tvrdí, že každý reporting by sa mal riadiť určitými základnými 

pravidlami, ktorými sú – orientácia na cieľ, orientácia na problémové miesto, orientácia na 

činnosť. Úlohou manažmentu je na základe predložených reportov následne prijať opatrenia 

zabraňujúce vzniku ďalších nežiaducich odchýlok. 

Zodpovedný aktuár by mal byť schopný prezentovať aktuárske myšlienky a argumenty ako 

v písanej tak aj v ústnej forme tak, aby boli zrozumiteľné aj pre neaktuárov. 

Bohunský (2012) tvrdí, že profesionálna komunikácia by mala zahŕňať schopnosť aktuára: 

 Dokumentovať svoju prácu. 

 Komunikovať základy a výsledky svojej práce iným aktuárom. 

 Komunikovať s mladšími aktuármi, ktorí majú nadviazať na prácu. 

 Komunikovať predpoklady, výsledky a dôsledky svojej práce nadriadeným 

a klientom. 

 Pripravovať prezentačný materiál o svojej práci. 

Groupe Consultatif Actuariel Européen (2009) navrhuje, aby komunikačné štandardy pre 

zodpovedného aktuára obsahovali nasledovné: 



10
th

 International Scientific Conference Actuarial Science in Theory and in Practice Bratislava 

Department of Mathematics and Actuarial Science  12th – 13th November 2015 

143 

 

 

 účelu a rozsahu akejkoľvek správy, 

 zrozumiteľnosť, 

 úplnosť, 

 transparentnosť, 

 nezávislosť, 

 zodpovednosť. 

Grafické znázornenie tohto modelu zobrazuje obrázok 2. 

 

Obrázok 2: Komunikačné štandardy pre zodpovedného aktuára 

 

Zdroj: [5] 

 

Tieto štandardy sa dajú aplikovať na komunikáciu zodpovedného aktuára napríklad 

v rámci správy, resp. výkazov: 

 výpočte technických rezerv a ich spoľahlivosti a vhodnosti, 

 riadení aktív a pasív, ktoré vplývajú na technické rezervy, 

 zaistení, 

 celkovej koncepcii upisovacej politiky poisťovne, 
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 kalkulácií kapitálových požiadaviek na solventnosť, 

 vlastnom posúdení rizika a solventnosti (ORSA), 

 a pod. 

 Slovenská spoločnosť aktuárov v rámci dokumentu Sylaby aktuárskeho vzdelania (2014) 

uvádza: 

 Očakáva sa, že aktuár je schopný́ pripraviť návrh písomného dokumentu určeného pre 

neaktuára, ktorý priblíži základné princípy a nebude obsahovať neúplné alebo 

nepravdivé fakty, pripadne nepotvrdené názory.  

 Očakáva sa tiež, že aktuár je schopný prednášať na odbornú tému pred laikmi.  

1.1.1 Účel správy 

Správa, pripravená aktuárom, by mala obsahovať informáciu o: 

 oblasti použitia, 

 využití a účele samotného reportu, 

 adresátoch – a to nie len tých, ktorým je správa priamo určená, ale aj tých, ktorí by 

mohli byť predmetnou správou dotknutí (ovplyvnení), 

 informácia o tom, kto poveril aktuára prípravou daného reportu, 

 v neposlednom rade by mala správa obsahovať informáciu, či sú jej výsledky v súlade 

s technickými, resp. s inými príslušnými normami. V prípade zistenia, ktoré nie je v 

súlade so stanovenými normami, by mal aktuár vysvetliť dôvod takéhoto 

konštatovania. 

1.1.2 Princíp zrozumiteľnosti 

Tento princíp vyžaduje, aby akákoľvek správa pripravená aktuárom, zodpovedala 

technickým zručnostiam, schopnostiam a porozumeniu príslušných adresátov správy. Pojmy 

a výsledky v takejto správe vyžadujú adekvátne vysvetlenie, ktoré užívateľ správy dokáže 

pochopiť, pričom samotná správa nesmie zakrývať žiadne dôležité informácie, resp. niektorý 

z podstatných dôsledkov jej zistení. 

1.1.3 Princíp úplnosti 

Na základe tohto princípu by mala byť súčasťou každej správy informácia o tom, s akým 

cieľom boli použité jednotlivé výpočty a metódy. Aktuár by mal prijať všetky opatrenia  
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zabezpečujúce presnosť a pravdivosť predmetnej správy.  

Správa musí vysvetliť povahu a rozsah neistoty informácií, ktoré poskytuje. Je potrebné 

rozlišovať medzi neistotu vyplývajúcu z: 

 dostupných údajov alebo iných základných informácií; 

 náročnosti stanovenia zodpovedajúcich predpokladov; 

 použitých modelov;  

 náhodnej variability výsledkov. 

Ak už v minulosti bola takáto správa vypracovaná, princíp úplnosti vyžaduje aj porovnanie 

získaných výsledkov s predchádzajúcimi zisteniami. Správa aktuára musí obsahovať 

dostatočné informácie na to, aby bol obsah reportu (správy) uvedený do patričného kontextu. 

1.1.4 Princíp transparentnosti 

Správa zodpovedného aktuára by mala opísať nielen dáta a použité informácie, ale taktiež 

zdroj týchto informácií a ich mieru spoľahlivosti. Proces validácie dát by mal byť súčasťou 

predmetnej správy. 

Všetky predpoklady použité v správe zodpovedného aktuára by mali byť jasne v správe 

uvedené a takisto by mal byť popísaný a vysvetlený dopad výberu týchto predpokladov na 

výsledky. Rôzne predpoklady by mali byť konzistentné a ich konzistentnosť by mala byť 

preukázaná. 

Správa zodpovedného aktuára by mala poskytovať užívateľovi dostatok informácií na to, 

aby bolo možné rozlišovať medzi skutočnosťou, predpokladmi, názorom a prirodzenou 

neistotou, alebo náhodnou variabilitou a pochopiť ich vplyv na výsledky rozhodnutí. 

Ak je záver založený na individuálnom odbornom názore či posudku, musí to byť jasne 

v správe spomenuté. Správa by tiež mala obsahovať všetky podklady na základe ktorých 

aktuár dospel k danému záveru. 

1.1.5 Princíp nezávislosti 

Nezávislosť a objektivita pri práci s informáciami a vyhodnocovaní dát sú nevyhnutné 

atribúty pre činnosť aktuára. Správa musí tiež zverejniť všetky potenciálne zdroje konfliktu, 

ktoré by mohli byť vnímané ako zdroje ohrozujúce objektivitu, nezávislosť a neskreslenosť 

reportu. Aktuár by mal tiež opísať v správe spôsob, akým boli konflikty ošetrené v záujme 

dodržania nezávislosti a objektívnosti. 
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1.1.6 Princíp zodpovednosti 

Aktuár by sa mal pod správu, ktorú pripravil aj podpísať, čím na seba berie osobnú 

zodpovednosť. Zároveň by mal byť schopný a prístupný poskytnúť užívateľovi správy 

akékoľvek doplňujúce informácie či už o použitých metódach alebo zdrojoch informácií. 

1.2 Etické štandardy 

Etické správanie aktuára ovplyvňuje kvalitu rozhodovania vrcholového manažmentu, ale 

do značnej miery ovplyvňuje aj kvalitu medziľudských vzťahov v poisťovni či zaisťovni 

a naopak – teda etické štandardy danej spoločnosti a etické či neetické správanie sa jej  členov 

môže do značnej miery ovplyvniť kvalitu prácu aktuára.  

Etické normy zodpovedného aktuára by mali byť postavené na nasledovných zásadách:  

1. Dôraz na kompetentnosť, teda spôsobilosť aktuára zastávať svoju funkciu a plniť si 

tak svoje kompetencie. 

2. Poskytovať profesionálne služby aktuára len v takom rozsahu, ktorý zodpovedá 

získanej kvalifikácii a skúsenostiam aktuára. (Česká společnost aktuárů, 2009) Každá 

poskytnutá rada, odporúčanie, či rozhodnutie musí byť kvalifikovane podložené. 

(Slovenská spoločnosť aktuárov, 2005) 

3. Osoba vykonávajúca funkciu aktuára koná bezúhonne, v súlade s dobrými mravmi, 

starostlivo a svedomito.  

4. Aktuár koná zodpovedne voči svojmu klientovi alebo zamestnávateľovi. 

5. Aktuár nesmie konať proti verejnému záujmu, čiže musí vykonávať svoju činnosť 

v súlad s platnou legislatívou štátu a mať na pamäti verejný záujem.. 

6. Aktuár má snahu obhájiť dobrú povesť aktuárskej profesie. 

7. Informácie poskytované klientom sa musia pokladať za informácie dôverné 

a v žiadnom prípade ich aktuár nesmie zneužiť. 

8. Osoba vykonávajúca aktuársku funkciu plní svoje povinnosti objektívne a bezúhonne. 

9. Aktuár nepripúšťať publicitu, ktorá smeruje k získaniu nezaslúženej, či nespravodlivej 

výhody v povolaní alebo spočíva v uvedení do omylu. (Česká společnost aktuárů, 

2009) 

10. Aktuár koná tak, aby eliminoval akýkoľvek konflikt záujmov, pričom má na zreteli, že 

aj potenciálny konflikt záujmov spochybňuje schopnosť aktuára konať korektne. 
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Naše odporúčanie je, aby bol etický kódex aktuára jednoznačne vytvorený v písomnej 

podobe v každej poisťovni, či zaisťovni. Písané etické normy budú rešpektované ako fixne 

dané, nepísané pravidlá sú často chápané ako nejednoznačné a rozporuplné. Etický kódex 

aktuára by mal vytvárať systém morálnych požiadaviek a pravidiel, ktoré majú podobu 

noriem, podľa ktorých sa má správať aktuár danej spoločnosti a ktoré by mali zároveň 

odrážať aj etické a morálne hodnoty samotnej poisťovne, či zaisťovne.  

Slovenská spoločnosť aktuárov (ďalej SSA) vydala kódex člena SSA, ktorý sa týka 

všetkých členov SSA. Tento kódex bol schválený Valným zhromaždením SSA konaným dňa 

13. 9. 2005 a týmto dňom nadobudol aj  účinnosť. 

 

2. Profesionalizmus a Slovenská spoločnosť aktuárov 

Podľa Pravidiel permanentného vzdelávania členov Slovenskej spoločnosti aktuárov (ďalej 

SSA), ods. 4.1.1, by sa seminára o profesionalizme minimálne raz za 5 rokov mal zúčastniť 

každý člen SSA s postavením aktuára. Organizovanie takýchto seminárov býva však pre Radu 

SSA ako aj Komisiu pre vzdelávanie mimoriadne náročné, čo znamená, že je často ťažko 

určiť s akou periodicitou sa seminár bude opakovať (naposledy sa konal v decembri 2013, 

predtým v júni 2010). Komisia pre vzdelávanie preto vždy odporúča všetkým kvalifikovaným 

aktuárom, ako aj ostatným členom, ktorí sa chcú stať kvalifikovanými aktuármi, aby sa týchto 

seminárov zúčastňovali. 

Semináre o profesionalizme sa tiež organizujú pod záštitou všetkých svetových 

renomovaných aktuárskych inštitúcií a spoločnosti prevažne v anglickom jazyku, s vysokou 

účasťou odbornej verejnosti. Informácie o týchto seminároch je v prípade záujmu možné 

nájsť na webových lokalitách týchto inštitúcií. 

 

Záver 

Profesionalizmus aktuára je založený na technických štandardoch ako aj na normách 

verejného záujmu, ktoré zahŕňajú kvalifikačné štandardy, normy z oblasti správy, 

komunikačné štandardy a etické normy. V našom príspevku sme sa podrobnejšie venovali 

práve komunikačným štandardom a etickým normám. 
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Reporty, ktoré pripravuje zodpovedný aktuár, majú slúžiť ako nástroj manažmentu pri 

rozhodovaní. V závislosti od potrieb manažmentu sa zostavujú rôzne druhy správ, ktoré 

prinášajú manažmentu informácie nevyhnutné pre správne riadenie činnosti poisťovne. 

Pomáhajú vedeniu poisťovne prijímať rozhodnutia kvalifikovanejšie a zároveň poskytujú 

dôležitú spätnú väzbu na prijaté rozhodnutia z minulosti. Aktuári nimi tiež poukazujú na 

plnenie či neplnenie cieľov organizácie. Každá správa vytvorená zodpovedným aktuárom 

musí byť zostavená v zrozumiteľnej a prístupnej podobe vzhľadom na adresátov danej správy. 

Aktuár by mal byť schopný vysvetliť svoje zistenia aj tzv. netechnickým jazykom, poukázať 

aj na fakty, či dôsledky, ktoré nemusia byť zo správy jednoznačne čitateľné. Komunikačné 

štandardy by mali byť jednoznačne postavené na pilieroch zodpovednosti, nezávislosti, 

transparentnosti, úplnosti, zrozumiteľnosti a účelnosti, ktorým sme sa v našej práci venovali. 

Pri dodržaní týchto zásad môžeme očakávať, že komunikácia zo strany zodpovedného aktuára 

bude jasná, zrozumiteľná a efektívne využiteľná pre kvalitné rozhodovanie manažérov 

a vlastníkov poisťovne. Ďalším, nemenej dôležitým princípom profesionalizmu 

zodpovedného aktuára, je oblasť etických štandardov. Etické správanie aktuára je založené na 

kompetentnosti, dôveryhodnosti a na konaní, ktoré je v súlade s dobrými mravmi. Etika rieši 

aj problém konfliktu záujmov a povinnosť brániť česť a povesť aktuárskej profesie. 

Profesionalizmus v aktuárskej profesii možno aj napriek uvedeným informáciám veľmi 

ťažko konkrétne špecifikovať a každý seminár (prednášku) možno do istej miery pokladať za 

subjektivitu prednášajúceho. Avšak princípy, o ktoré sa títo autori opierajú, možno pokladať 

za identické. Dôležité je však neustále sledovať aktuálne informácie a legislatívne zmeny. 

Autori článku v časti Zdroje uvádzajú práve aj rôzne pohľady na spracovanie problematiky 

profesionalizmu v aktuárstve. 
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The theory of pension schemes 

Teória penzijných schém 

Zsolt Simonka, Lea Škrovánková
20

 

Abstract 

The paper is concerned with the analysis of various terms, properties and calculations in 

pension schemes. First the various types of pension scheme are dealt with, for example 

defined benefit  and defined contribution pension schemes, as well as funding methods for 

them. The authors set out at the theoretical level modern techniques of actuarial modelling in 

retirement insurance as well as stochastic mortality models. In addition the paper briefly 

describes the current pension system in Slovakia and sets out the basic calculations for the 

pension benefit from Pillar I and the possible funding methods in Pillar II. 

Key words 

pension, pension scheme, pay-as-you-go financing, stochastic model, actuarial formulas 
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Úvod 

Teória penzijných schém je bohatou autonómnou oblasťou aplikovanej matematiky, 

ktorá využíva  a spája poznatky z teórie finančnej a poistnej matematiky, teórie manažmentu 

aktív a pasív, teórie portfólia, teórie stochastických procesov a z mnohých ďalších okruhov. 

Tento príspevok je venovaný práve tej oblasti aplikovanej matematiky, ktorá sa v poslednom 

období stáva veľmi aktuálna a oceňovaná, a to stochastický prístup v mnohých modeloch 

v poisťovníctve, v životnom i neživotnom poistení.  

Autori sa venujú penzijnému poisteniu z rôznych hľadísk. V prvej časti príspevku sú 

rozobrané hlavné typy penzijných schém, ako napr. dávkovo definované penzijné schémy  

                                                 
20

 PaedDr. Zsolt Simonka, PhD., doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD., Katedra matematiky a aktuárstva, FHI 

EU,  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5; e-mail: simonka.euba@gmail.com, lea.skrovankova@euba.sk  

Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0271/13 „Modelovanie alternatívneho transferu 

rizika v procese poistenia“. 
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a príspevkovo definované penzijné schémy. Ďalej autori uvádzajú rôzne systémy 

financovania, od priebežného systému po fondový systém. Jadro tvorí samotná teória 

penzijných schém, ktorá obsahuje aktuárske modelovanie v penzijnom poistení a stochastický 

model pre toto poistenie. Štvrtá kapitola je venovaná niektorým pojmom a definíciám 

týkajúcim sa výpočtom dôchodkových dávok v I. pilieri a možným metódam fondovania v II. 

pilieri dôchodkového systému na Slovensku. 

2 Zamestnanecké penzijné schémy 

Zamestnaneckou penzijnou schémou rozumieme zamestnávateľom podporovaný systém 

na zabezpečenie penzie a iných dávok zamestnancom a ich rodinným príslušníkom pri 

odchode do dôchodku, pri úmrtí alebo  pri odchode zo zamestnania. 

Na penzijnej schéme sa zúčastňujú tieto subjekty: 

- správcovia, resp. zriaďovateľ, 

- členovia a poberatelia dávok, 

- prispievajúci zamestnávateľ. 

Fungovanie penzijných schém (fondov) vychádza zo štyroch teoretických predností, ktoré 

poskytuje tento spôsob dôchodkového zabezpečenia oproti klasickému poisteniu: 

- penzijné fondy môžu lepšie ako poisťovne prispôsobiť investičnú politiku 

demografickému vývoju, vývoju platov a podobne, 

- schémy nie sú náročné na administratívu a môžu sa viac venovať investovaniu 

a spravovaniu zverených prostriedkov, 

- penzijné schémy majú lepšie investičné možnosti, 

- výhoda efektívnej správy penzijných schém oproti poisťovacím spoločnostiam, ktorých 

cieľom je dosahovať zisk a štruktúra ich služieb vyžaduje väčšie záruky. 

Princíp dobrovoľnosti sa prejavuje predovšetkým v súvislosti so vznikom účasti 

zamestnávateľa a zamestnancov na tejto forme poistenia. Napríklad v Írsku a vo Veľkej 

Británii na začiatku prispievajúci zamestnávateľ ustanoví schému a vymenuje prvých 

správcov. Určí výšku dávok, požiadavky na príspevky členov a kritériá členstva v schéme. Po 

založení schémy musí prispievajúci zamestnávateľ splniť svoje záväzky. Potrebuje 

komunikovať s členmi, aby zaistil dostatočnú informovanosť o schéme. Okrem toho 

zamestnávateľ má poskytovať požadované informácie na administratívne, audítorské 

a aktuárske účely (podrobne o zamestnaneckých penzijných schémach v [16]) . 
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Súkromná sektorová schéma musí byť založená na neodvolateľnom truste, 

s administratívnym a finančným manažmentom schémy v rukách správcov. V zamestnaneckej 

schéme pôsobia správcovia v záujme členov v rámci pravidiel schémy a zákonov. Aj keď 

konečná zodpovednosť zostáva na správcoch, časť svojich povinností môžu delegovať na 

zamestnanecký personál alebo na externých expertov. Správcovia môžu rozhodnúť 

o garantovaní dodatočných dávok alebo o zvýšení dávok vyplácaných podľa schémy, či už 

pre všetkých, alebo len v jednotlivých prípadoch. Takisto sú povinní viesť evidenciu členov 

a finančných  účtov schémy. Mali by pravidelne zasadať a uchovávať záznamy o týchto 

zasadaniach vo forme zápisníc, aby boli v prípade potreby v budúcnosti k dispozícii. 

Od správcov sa vyžaduje zachovávať dôvernosť a nepreferovať žiadnu zo skupín poberateľov 

dávok. 

Zamestnávateľ má možnosť zostaviť dávkovo definovanú, príspevkovo definovanú alebo 

hybridnú schému, ktoré charakterizujeme v nasledujúcich kapitolách. 

1.1 Dávkovo definovaná penzijná schéma 

Pri dávkovo definovanej schéme zamestnanci presne vedia, akú vysokú penziu budú 

dostávať. Na základe dávky, vopred stanovenej podľa určitých pravidiel, sa určuje príspevok. 

Väčšina z nich využíva schému konečného platu, keď dávka odráža nielen príjem 

zamestnanca, ale aj počet odpracovaných rokov. Dávka je zvyčajne stanovená ako jedna 

šesťdesiatina konečného platu za každý odpracovaný rok. Niekedy sa používajú aj iné časti. 

Konečná mzda je definovaná v pravidlách schémy a môžu ju tvoriť zárobky v poslednom 

roku pred odchodom do dôchodku alebo priemer niekoľkých rokov. Ak sa použije priemer, 

skoršie roky sa môžu zhodnotiť na úroveň pri odchode do dôchodku použitím indexu, ktorým 

je zvyčajne maloobchodný cenový index. 

Dávky vyplácané jednotlivcom nie sú priamo spojené s príspevkami do schémy. Presne nie 

sú známe ani náklady na zabezpečenie výplaty dávok, pokiaľ nebudú všetky splatné. Môžu sa 

odhadnúť vopred na základe predpokladov o budúcich výnosoch z investícií, vývoja 

zamestnanosti a inflácie a z nich sa určia pravidelné príspevky na fondové účely. Konečné 

náklady schémy však budú závisieť od skutočných hodnôt uvedených faktorov. 

Pre dávkovo definovanú schému sa tvoria aktíva vo fondoch oddelených od 

zamestnávateľových aktív a zvyčajne nie sú alokované jednotlivým členom. Tieto aktíva sú  
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udržiavané na pokrytie celkových záväzkov pre všetkých členov. Má to za následok väčšie 

množstvo fondov na investovanie, poskytuje to flexibilnosť a zvýšené investičné možnosti. 

Najväčší povolený dôchodok v mnohých krajinách pri normálnom veku odchodu do 

dôchodku sú dve tretiny z poslednej mzdy. Hoci toto maximum možno dosiahnuť len pre 

tých, ktorí majú štyridsať alebo viac odpracovaných rokov, niektoré schémy ponúkajú 

zrýchlené narastanie dávok pri neskoršom vstupe do penzijnej schémy. Maximálny 

dvojtretinový dôchodok sa môže platiť za podmienky, že bolo odpracovaných najmenej 

dvadsať rokov. 

Časť dôchodku sa môže konvertovať do celkovej sumy pri odchode do dôchodku, 

závislej od hraníc stanovených daňovými úradmi. Táto celková suma sa môže vyplácať bez 

všetkých daní, kým dôchodky sú často zdaniteľné ako mzda. 

Väčšina dávkovo definovaných dôchodkových schém poskytuje dávky pri odchode do 

dôchodku zo zdravotných dôvodov a dávky celkovej sumy pri smrti v službe, ako aj 

dôchodky prežívajúcich vdov, vdovcov a detí. Dávky pri odchode do dôchodku zo 

zdravotných dôvodov sú zvyčajne založené na konečnej dôchodkovateľnej mzde, ale často sa 

berie do úvahy dlhšie obdobie služby, ako bolo skutočne odpracované, napríklad pri pridaní 

pevného počtu rokov alebo pri zdvojení skutočného obdobia služby. Mnohé európske schémy 

teraz poskytujú dôchodok pri odchode do dôchodku zo zdravotných dôvodov založený na 

potenciálnej službe, ktorá by bola splnená pri normálnom odchode do dôchodku. 

Ten, kto odchádza zo zamestnania (alebo dôchodkovej schémy) pred normálnym vekom 

odchodu do dôchodku, musí mať zaručené právo na vzrastajúcu dávku, i keď dávka nie je 

zvyčajne splatná do veku odchodu do dôchodku (alebo skoršej smrti). Vzrastajúca dávka je 

definovaná podľa obvyklého dôchodkového vzorca, kde sa dátum odchodu zo zamestnania 

berie ako dátum odchodu do dôchodku (podľa [15]). Ak sa člen rozhodne opustiť penzijnú 

schému, môže sa rozhodnúť, či finančný ekvivalent nazhromaždených príspevkov nechá 

v pôvodnej penzijnej schéme a tá mu bude vyplácať starobný dôchodok alebo môže požiadať 

o vrátenie svojich príspevkov, tzv. transfer, a táto suma pôjde s ním do novej penzijnej 

schémy. Hodnota transferu (transfer value) je suma transferovej platby, ktorú sú správcovia 

penzijnej schémy pripravení uhradiť inej penzijnej schéme alebo poisťovni. 

1.2 Príspevkovo definovaná penzijná schéma 

V posledných rokoch v krajinách Európskej únie narastá uprednostňovanie príspevkovo 

definovaných schém pred dávkovo definovanými. Zamestnávatelia sa začali obávať zjavne 
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vysokých nákladov v prípade dávkovo definovaných schém, ktoré sa nedali vopred stanoviť, 

aj vysokej komplikovanosti určenia príspevkov, ktorých výška závisí od mnohých faktorov 

(investičné výnosy, inflácia, atď.). 

Alternatívne riešenie, ktoré má výhodu jednoduchosti, ako aj efektívne ohraničenie 

záväzku zamestnávateľa, tvorí príspevkovo definovaná schéma. V takejto schéme sa určí 

výška príspevku, ktorým zamestnanec a zamestnávateľ prispieva do schémy. Aktíva sa opäť 

udržujú oddelene od zamestnávateľových aktív, ale sú alokované jednotlivým členom, t. j. 

každý člen bude mať účet reprezentujúci jeho osobné úspory, a tým sa mu umožňuje vidieť 

jasnejšie, ako jeho vlastný objem fondu rastie. Jednotliví členovia si môžu vybrať z mnohých 

investičných možností pri investovaní prostriedkov zo svojho účtu. Pri použití tohto prístupu 

sú zamestnávateľovi aj členom náklady známe, ale nie je vopred známa ani zaručená výška 

dávok, ktorá závisí od úhrnu zaplatených príspevkov a od úhrnu a výšky investičných 

výnosov. 

Príspevky zamestnancov a zamestnávateľa môžu byť investované buď do 

individuálnych poistiek, alebo častejšie do riadneho fondu, alebo môžu byť investované do 

autonómneho dôchodkového fondu pod kontrolou správcov s vhodnými investičnými 

manažérmi. Investičné výnosy spolu s úrokmi potom ovplyvňujú výslednú hodnotu účtu 

zamestnanca a konečnú výšku dávok pri odchode do dôchodku. 

Hybridné penzijné schémy kombinujú výhody a zanedbávajú nevýhody dávkovo 

a príspevkovo definovaného zabezpečenia. Napríklad schéma môže poskytovať penziu vo 

výške 
1
/100 konečného platu za každý odpracovaný rok služby plus dávky poskytované 

z príspevkovo definovanej časti, do ktorej prispieva aj zamestnávateľ. Iná forma hybridnej 

schémy ponúka väčšiu z hodnôt dávok určených buď podľa dávkovo definovaného princípu, 

alebo podľa akumulácie príspevkov určenej výšky. Príspevky členov sú známe vopred, ale 

príspevky zamestnávateľa budú ovplyvnené odhadom nákladov na dávkovo definované 

zabezpečenie. Tento prístup sa snaží ponúkať to najlepšie z oboch, ale jeho hlavným 

nedostatkom je zvýšená zložitosť prevádzky.  

1.3 Fondované penzijné schémy 

Penzijné schémy sa fondujú pre zabezpečenie dávok členov a využitie daňových výhod, 

ktoré schéma má. Pod pojmom fondovaná penzijná schéma rozumieme vyčlenenie sumy 

peňazí na pokrytie dávok ešte pred ich splatnosťou. Keďže aktíva penzijnej schémy sa 

udržujú oddelene od zamestnávateľových prostriedkov, ponúka tento systém ich ochranu. 

Hlavným dôvodom včasného fondovania je zabezpečenie dávok. Ak je vytvorený fond, nie je 
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pravdepodobné, že dávky naakumulované do určitého dátumu budú následkom 

nepredvídaného zlého vývoja nedostatočné. Včasným fondovaním sa ochránia akumulované 

penzie pred rizikom bankrotu zamestnávateľa, pred jeho neschopnosťou alebo neochotou 

ďalej platiť. Zamestnávateľ hľadá zvyčajne takú fondovaciu metódu, ktorá nebude nadmieru 

ovplyvnená náhodnými výkyvmi v praxi schémy. Teda pravidelné príspevky budú relatívne 

stabilné, napriek odchýlkam vo faktoroch, ktoré schému ovplyvňujú. 

Konkrétna fondovacia metóda môže, no nemusí, poskytnúť reálnu mieru dlhodobých 

nákladov dávok penzijnej schémy na ročnom základe. Pravidelné platby na úhradu nákladov 

penzijných dávok počas ich akumulácie môžu tiež poskytnúť reálnejší pohľad na skutočné 

náklady penzijnej schémy ako iné metódy fondovania. Ak zamestnávateľ neprijíma nových 

zamestnancov alebo členstvo v schéme je pre nových uchádzačov uzavreté, nastáva efekt 

zvýšenia priemerného veku. Ideálny fondovací plán by bol taký, pri ktorom by takáto situácia 

nespôsobila významné zvýšenie schémou požadovaných príspevkov, fondovací plán by mal 

trvácnosť. Rozhodnutie sa pre danú fondovaciu metódu nesmie viesť k problémom 

s likviditou, čiže fondovací plán by nemal v určitých obdobiach vyžadovať disponovanie 

veľkými sumami v hotovosti, čo by následne mohlo spôsobiť problémy v peňažných tokoch.  

1.4 Metóda pay-as-you-go 

Pri využívaní metódy pay-as-you-go (PAYG) sa platby na úhradu dávok uskutočňujú, iba 

ak sú splatné aj dávky. Takže platby do fondu sú spárované s okamžitými výplatami dávok. 

Inými slovami, táto metóda využíva princíp použitia príspevkov, ktoré platí jedna generácia 

(aktívni zamestnanci), na úhradu dávok inej generácie (dôchodcovia). Toto podporovanie 

jednej generácie druhou však znamená, že príspevky sú veľmi citlivé na vývoj pomeru 

aktívnej a neaktívnej populácie. V budúcnosti sa očakáva celosvetový nepriaznivý 

demografický vývoj, čo sa prejaví v značnom nepomere medzi produktívnym 

a neproduktívnym obyvateľstvom v neprospech produktívnej vrstvy, a tým financovanie 

PAYG môže viesť k veľkým finančným problémom danej krajiny. 

Výhodou tejto metódy je, že pri zavedení dôchodkového zabezpečenia tohto druhu sa 

príspevky aktívnych zamestnancov môžu okamžite použiť na zaplatenie dávok dôchodcom, 

čo je lacnejšia procedúra ako v prípadoch fondovaných schém. 

Metóda PAYG sama osebe neprináša žiadnu bezpečnosť. Túto metódu využívajú zvyčajne 

iba organizácie, kde je prísun dávok zaistený ich trvalou existenciou (napr. vláda), ale táto 

bezpečnosť môže byť oslabená, ak výplata dávok prevyšuje príjem z príspevkov (podľa [11]). 

Je málo pravdepodobné, že PAYG vytvorí stabilnú úroveň výplat dávok. Výplaty z takejto 
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schémy budú dlhodobo rásť. Stabilita bude závisieť od príjmu dostupného na úhradu dávok. 

PAYG môže spôsobiť nereálny pohľad na penzijné náklady v krátkodobých penzijných 

schémach. V prípade PAYG nebude výplata dávok ovplyvnená rastom priemerného veku. Ak 

je rast priemerného veku spôsobený nedostatkom nových uchádzačov, redukcia počtu členov 

môže mať za následok redukciu celkových výplat v hotovosti z dlhodobého hľadiska. Nízky 

počet nových uchádzačov môže byť spôsobený nedostatkom nových zamestnancov 

v dôsledku nepriaznivého obdobia v odvetví. Táto metóda závisí od toku príspevkov alebo od 

zdroja príjmov. Ak sú dávky vyššie ako dostupná hotovosť, môžu sa znížiť, alebo sa zvýši 

príjem. Krajiny s priebežným systémom financovania dôchodkov trpia nedostatkom 

dlhodobých úspor centralizovaných v penzijných fondoch. Odráža sa to na zníženej likvidite 

finančných trhov, v obmedzených možnostiach financovania podnikov a napokon na 

celkovom stave národného hospodárstva. Na kapitálovom trhu týchto krajín absentujú 

alternatívne zdroje financovania rozvoja domácich firiem, ktoré zostávajú závislé od cudzích 

zdrojov z bankových inštitúcií. Vlády týchto štátov sú nútené reformovať neproduktívne 

štátne rozpočty, ktoré zaťažujú dôchodkové schémy, smerom k pružnejším fondovaným 

penzijným schémam. 

Metóda PAYG je hlavný spôsob zabezpečenia dôchodkov vo Francúzsku, aj keď sa 

neobmedzuje iba na túto krajinu. Využíva sa aj v Taliansku spolu s jej modifikáciou, tzv. 

čiastočným PAYG, a s fondovacími metódami v „cassa di previdenza“. V povojnovom 

Francúzsku systém priebežného financovania (repartition) umožnil zabezpečiť okamžité 

vyplácanie dôchodkov tej časti populácie, ktorej sa dôchodkové nároky z predvojnových 

schém znehodnotili v dôsledku inflácie. Nasledujúci rast reálnych miezd a relatívny vývoj 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva a dôchodcov umožnili udržať reálnu výšku dôchodkov 

bez neprijateľne vysokej miery príspevkov. Tieto rozličné metódy používané v jednotlivých 

krajinách predstavujú rozličné filozofie a prístupy aktuárov k fondovaniu penzijných schém 

a k stanoveniu nákladov na dôchodok. Rozdielnosť vyplýva aj z historického vývoja 

dôchodkového zabezpečenia, z možnosti voľby metód a predpokladov a v neposlednom rade 

aj z obmedzení, ktoré stanovujú rôzne aktuárske, daňové, dozorné, účtovnícke a iné inštitúcie. 

Jedným z najzásadnejších a najdlhodobejších problémov existencie štátnych 

dôchodkových systémov je ich negatívny vplyv na charakter jednotlivca. Otto von Bismarck, 

architekt prvého štátneho dôchodkového systému, si bol vedomý, že práve existencia takéhoto 

mechanizmu je zdrojom politickej moci a možnosti riadiť životy jednotlivcov. Vo svojom 

postrehu sa nemýlil. Sociálny štát oslabuje zmysel ľudí byť zodpovednými za ostatných. Ak 

štát dokáže zabezpečiť, aby budúce generácie platili naše dôchodky, motivácia ľudí starať sa 
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o seba sa nevyhnutne zmenší. Zodpovednosť za vlastný dôchodok je odsunutá na nesprávne 

miesto, od pracujúcich a dôchodcov smerom k vláde. Týka sa to najmä tých, ktorí nemajú 

žiadne dodatočné spôsoby vlastného zabezpečenia alebo sporenia. Medzigeneračné 

prerozdeľovanie vytvorilo priamu závislosť účastníkov systému od politického rozhodovania. 

Zámena slobodného konania jednotlivcov za politické rozhodovanie oslabila previazanosť 

individuálneho úsilia a odmeny, zodpovednosti a ohodnotenia. Inými slovami  jednotlivci, 

ktorí pracujú, sa počas produktívneho života snažia minimalizovať výšku svojich príspevkov, 

zatiaľ čo po odchode do dôchodku majú záujem na zvyšovaní dávok.  

2 Aktuárske modelovanie v dôchodkovom poistení  

V tejto kapitole uvádzame moderné techniky aktuárskeho modelovania v dôchodkovom 

poistení (podľa [2]). Aby bolo možné jednotlivé skutočnosti vyjadriť aj matematickým 

zápisom, je nutné zaviesť niektoré symboly a označenia. Jednou z najdôležitejších 

charakteristík je vekové zloženie obyvateľstva. 

Nech veličina   txL , ,  ,...,1,0x   ...,2,1t  

označuje počet x-ročných osôb, ktoré sú nažive na začiatku t-teho roka, pričom   je 

uvažovaný maximálny vek, ktorého sa osoba môže dožiť. Pravdepodobnosť, že x-ročná osoba 

sa dožije veku x + 1 v roku t + 1 je: 

  
 

 txL

txL
txp

,

1,1
,


 , (1) 

resp. pravdepodobnosť, že počas najbližšieho roka zomrie    txptxq ,1,  . 

Ako je známe, mzdy sa z roka na rok zvyšujú, pokiaľ sa však uvažuje systém ako celok, je 

postačujúce používať vo výpočtoch priemernú mzdu. Symbolom  ts  bude označená 

priemerná mzda v roku t. Veličina  xt,  bude vyjadrovať mieru prispievania x-ročnej osoby 

do schémy v t-tom roku a bude určená ako percentuálna časť zo mzdy prispievateľa. Obdobne 

je definovaná aj výška dávok  xtd , . Ďalej určíme niektoré agregátne veličiny: 
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predstavuje celkové mzdy populácie v čase t,  
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vyjadruje celkovú výšku vyzbieraných príspevkov v roku t a 

      





Rxx

txLxtdtB ,,  (4) 

označuje celkovú výšku vyplatených dávok všetkým penzistom v roku t. Symboly 
0x  a Rx  

v sumách reprezentujú: 0x  je vek, kedy osoba začína byť ekonomicky aktívna a Rx  označuje 

vek odchodu do dôchodku. 

Pri konštantnej úrokovej miere i možno vyjadriť retrospektívnu rezervu v čase t takto: 

             







1

0

110
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s

sttretro isBsCiVtV . (5) 

Vhodnejší je ale pohľad do budúcnosti a pre výpočty používať prospektívnu rezervu [9]: 

          











ts

ts

ts

tsprosp isCisBtV 11 . (6) 

V prípade príspevkovo definovanej penzijnej schémy, kedy sú známe budúce príspevky, 

tak podľa aktuárskych princípov je možné určiť budúce dávky. Podobne to bude v dávkovo 

definovanej penzijnej schéme, keď sa určia budúce príspevky na základe známych budúcich 

dávok. Výška rezerv vypočítaná oboma spôsobmi, pri použití tých istých predpokladov, je 

rovnaká, teda platí: 

    ...,2,1,  ttVtV prospretro  

Keďže prostriedky sú v priebežne financovanom systéme prerozdeľované bez časového 

rozlíšenia, túto skutočnosť možno vyjadriť ako     ...,2,1,  ttBtC  

Z toho vyplýva, že výška rezervy je v každom čase nulová, t. j.    ...,2,1,0  ttV  

Za predpokladu, ktorý okrem iného platí aj pre slovenský dôchodkový systém, že miera 

príspevkov je konštantná bez ohľadu na vek     txt  , , pre výšku týchto príspevkov platí: 
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  (7) 

Tento vzťah predstavuje tú situáciu, keď je stanovená výška dôchodkov a je žiadúce určiť 

minimálnu zodpovedajúcu výšku príspevkov, aby bola výška rezerv nezáporná. Analogicky je 

možné odpovedať na otázku, akú úroveň vyplácaných dôchodkov zabezpečí pevne určená 



10
th

 International Scientific Conference Actuarial Science in Theory and in Practice Bratislava 

Department of Mathematics and Actuarial Science  12th – 13th November 2015 

159 

 

výška príspevkov. Nech  td  predstavuje priemerný dôchodok všetkých penzistov, potom 

jeho výšku určuje vzťah: 
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3 Stochastický model úmrtnosti pre penzijné schémy 

Aby sa dala určiť výška príspevkov vo vzájomnom vzťahu k dávkam podľa vzťahov (7) 

a (8), je potrebné poznať hodnoty zvyšných veličín: počet obyvateľov spolu s ich mzdami. 

K určeniu budúceho vekového zloženia populácie môže byť použitý už vytvorený 

stochastický model, uvedený v [1]. Čo sa týka vývoja miezd, pre modelovanie priebežného 

systému pre celú populáciu nie je tento vývoj rozhodujúci. Cieľom je teda modelovať hodnoty 

 txL ,  na základe historického vývoja počtu obyvateľov. Pre budúce roky t sa stáva 

premenná  txL ,  náhodnou premennou a predpokladá sa, že hodnota  1,1  txL  pri 

známej hodnote  txL ,  sa riadi binomickým rozdelením       txptxLBitxL ,,,1,1  , 

kde  txp ,  je pravdepodobnosť prežitia. 

Stochastický model úmrtnosti vznikne tak, že pravdepodobnosti prežitia  txp ,  budú 

modelované ako stochastické procesy. Budúce hodnoty  1,1  txL  je potom možné získať 

generovaním hodnôt náhodnej premennej riadiacej sa takisto binomickým rozdelením. Aj 

keby boli známe hodnoty  txp , , budúca veľkosť populácie by bola stále náhodná. 

S rastúcou veľkosťou populácie však podiel 
 
   txptxL

txL

,,

1,1




 konverguje k hodnote 1. 

Teda dynamika veľkej populácie je dostatočne spoľahlivo určená vzťahom 

     txptxLtxL ,,1,1   a hlavný zdroj neurčitosti pochádza z náhodnosti hodnôt  txp , . 

Pravdepodobnosti môžu byť modelované ako: 

 logit      



n

i

ii xtvtxp
1

,,   (9) 
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kde  logit  txp ,  = ln
 
 txp

txp

,1

,


 je logistická transformácia,  xi  sú zvolené bázové funkcie 

a  tvi  sú stochastické rizikové faktory, ktoré sú závislé od času (podľa [1]). Z vyjadrenia 

pravdepodobnosti 
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 (10) 

je vidno, že hodnoty    1,0, txp , čo znamená, že sa jedná o pravdepodobnosti. 

Podmienkou pre voľbu bázových funkcií  xi  je, aby boli navzájom lineárne nezávislé. To je 

splnené iba vtedy, ak jediným riešením rovnice 

    ...,1,0,0
1




xxv
n

i

ii  (11) 

je nulový vektor v =  nvvv ...,,, 21  = 0. Voľba bázových funkcií určuje, ako budú 

interpretované jednotlivé rizikové faktory. Takýmto spôsobom je potom možné určiť 

závislosť medzi rizikovým faktorom a určitým ekonomickým alebo sociálnym faktorom. 

Takéto závislosti hrajú významnú úlohu v správnom nastavení riadenia aktív a pasív 

poisťovne alebo oceňovaní nástrojov naviazaných na úmrtnosť (týmto sa podrobne zaoberajú 

publikácie [10] a [17]). Po zvolení bázových funkcií je potrebné určiť vývoj jednotlivých 

rizikových faktorov. Historické hodnoty sú stanovené na základe hodnôt  txL ,  metódou 

maximálnej vierohodnosti 

 tl (v) =      
 

,1ln,1,1
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ii cetxLxvtxL i
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Maximum tejto funkcie je možné nájsť napríklad numerickými metódami (postup napr. v [6] 

alebo [13]). Je zrejmé, že funkcia vierohodnosti tl  je konkávna, a teda nájdené lokálne 

maximum je aj globálnym maximom. 
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4 Dôchodkové poistenie na Slovensku  

Dôchodkový systém v Slovenskej republike pozostáva z povinného priebežne 

financovaného prvého piliera, druhého kapitalizačného piliera a tretieho dobrovoľného 

doplnkového dôchodkového sporenia. 

Prvý pilier je dávkovo definovaný a financovaný priebežne, t.j. odvody terajších 

platiteľov poistného sa používajú na výplatu dôchodkov pre súčasných poberateľov 

dôchodkových dávok. Tento pilier je administratívne spravovaný Sociálnou poisťovňou ako 

verejnoprávnou inštitúciou. V rámci prvého piliera vzniká poistencom, po splnení zákonom 

ustanovených podmienok, nárok na niektorú z dôchodkových dávok (starobný dôchodok, 

predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, 

sirotský dôchodok), ktoré sú každoročne valorizované. Po zavedení druhého kapitalizačného 

piliera v roku 2005 fungujú v Slovenskej republike dva paralelné povinné dôchodkové 

systémy: 

 štátom garantovaný priebežný dôchodkový systém, 

 dvojpilierový dôchodkový systém, ktorý je kombináciou dôchodkového poistenia 

a starobného dôchodkového sporenia. 

Druhý pilier dôchodkového poistenia, nazývaný aj starobné dôchodkové sporenie, je 

sporenie na osobný účet sporiteľa za účelom zabezpečiť spolu s dôchodkovým poistením 

v I. pilieri dôchodkového systému podľa osobitného predpisu, jeho príjem v starobe 

a pozostalým pre prípad jeho úmrtia. Sporiteľ sporí peniaze z povinných dôchodkových 

odvodov podľa predpisov o sociálnom zabezpečení a zákona o starobnom dôchodkovom 

sporení na základe zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (ďalej DSS). Sporenie 

je automatické, sporiteľ alebo jeho zamestnávateľ odvádza zákonné odvody do Sociálnej 

poisťovne, ktorá potom posiela príslušnú časť dôchodkových odvodov do konkrétnej DSS na 

účet sporiteľa. II. pilier je príspevkovo definovaný systém, t. j. výška dôchodku závisí od 

výšky odvedených príspevkov na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorý je spravovaný 

DSS, a od výnosov z investovania týchto prostriedkov. Podrobnosti o výplatách dôchodkov 

z tohto piliera (prostredníctvom licencovaných poisťovní) možno nájsť napr. v [4]. 

Tretí pilier predstavuje dobrovoľné sporenie občana na dôchodok s cieľom zvýšiť si 

dôchodok, ktorý mu vychádza z prvého, resp. z prvých dvoch dôchodkových pilierov. Občan 

si teda tretím pilierom môže zvýšiť svoj príjem v starobe. Formy tretieho piliera v súčasnosti 

predstavujú: doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie. 

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje najväčšiu časť III. piliera, ktoré je 
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charakteristické príspevkami zamestnancov, prípadne aj zamestnávateľov na osobné účty 

zamestnancov v doplnkových dôchodkových spoločnostiach (ďalej DDS). To znamená, že 

DDS vychádzajú z princípu príspevkovo definovanej penzijnej schémy (príspevky 

zamestnanca a zamestnávateľa spolu s výnosmi z ich investovania sa stávajú základom na 

určenie dávky podľa podmienok uvedených v dávkovom pláne DDS). 

4.1 Dôchodok z I. piliera 

V I. pilieri sa používajú nasledujúce symboly a vzorce. Výška priznaného dôchodku je 

určená ako (podľa [18]) 

   ODPPOMBADHtd I , (13) 

kde:  ADH je aktuálna dôchodková hodnota poistenia, 

POMB označuje priemerný osobný mzdový bod, 

ODP je obdobie dôchodkového poistenia. 

Výška osobného mzdového bodu je daná pomerom ročnej mzdy poisteného voči 12-

násobku priemernej mzdy v tom roku. Pre príliš vysoké alebo príliš nízke hodnoty OMB je 

aplikovaný princíp solidárnosti, ktorý upravuje tieto hodnoty pre dôchodky priznané od roku 

2018 (podrobne v [18]): 

 3ak;6,0)25,13(25,1  OMBOMB , 

 25,1ak;6,0)25,1(25,1  OMBOMBOMB , 

 1ak;  OMBOMBOMB , 

 1ak;22,0)1(  OMBOMBOMBOMB . 

Vývoj aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude kopírovať vývoj inflácie. Toto tvrdenie 

vyplýva z princípu zásluhovosti, teda, že dve osoby v rovnakej situácii majú nárok na rovnako 

vysoký dôchodok. Nech prvá osoba odchádza do dôchodku v čase T a druhá o rok neskôr 

v čase T + 1 a obe osoby odpracovali rovnaký počet rokov a dosiahli rovnaký priemerný 

osobný mzdový bod. Ak sú dôchodky valorizované takým spôsobom, že sa zvýšia o určité 

percento medzi dvoma za sebou idúcimi rokmi, platí: 

      TdfTd II 11   

a spomínané dve osoby majú mať rovnako veľký dôchodok, potom: 

 ;)()1()1( ODPPOMBTADHfODPPOMBTADH   
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 )()1()1( TADHfTADH  . 

Z toho vyplýva, že aktuálna dôchodková hodnota je valorizovaná rovnakou mierou ako aj 

samotné dôchodky. Na Slovensku dochádza v systéme valorizácie k presunu od používania 

rastu miezd k použitiu dôchodcovskej inflácie určovanej spotrebným košom typickým pre 

dôchodcov. V budúcnosti pri modelovaní v penzijných schémach treba uvažovať model 

valorizácie pomocou dôchodcovskej inflácie. 

4.2 Možnosti fondovania v II. pilieri 

Ak predpokladáme, že úspory a príspevky vo fonde sú priebežne zhodnocované úrokovou 

mierou  ti , ktorá je konštantná v časovom intervale  tt ,1 , a príspevky sú platené 

jednorazovo v strede roka, potom hodnota fondu na konci t-ho roka je: 

         
 










2
111

ti
tctitFtF , (14) 

kde  tc  predstavuje veľkosť ročného príspevku a pre počiatočnú hodnotu fondu platí 

  00 F . 

V kontexte legislatívneho rámca účinného v SR je nutné vo výpočtoch uvažovať 

o súčasnom efekte prvého i druhého piliera dôchodkového poistenia. Preto zavedieme novú 

veličinu  tII , ktorá predstavuje mieru príspevkov do II. piliera. Do I. piliera sa teda 

prispieva výškou    tt II  . Aby bolo možné určiť výšku príspevkov v jednotlivých 

obdobiach, je potrebné poznať výšku platu nie ako pomernú časť priemernej mzdy, ale v jej 

peňažnom vyjadrení. Nech  tw  predstavuje mesačnú mzdu zamestnanca. Potom pre výšku 

príspevku vo vzorci (14) platí: 

      twttc  II  (15) 

Na určenie priebehu mzdy zamestnanca sa použije platová stupnica (uvedená napr. v [15]), 

ktorá udáva výšku platu danej osoby v danom roku ako násobok jej nástupného platu. 

Účastník starobného dôchodkového sporenia má možnosť si zvoliť z viacerých fondov, 

kde chce ukladať svoje prostriedky. Tieto sú charakteristické rôznym výnosom a rôznou 

rizikovosťou [17]. Zákonný rámec však ukladá povinnosť posledných 5 až 9 rokov pred 

odchodom do dôchodku účastníka povinne preradiť do bezrizikového fondu s najnižším 

výnosom, aby sa predišlo významnej strate hodnoty v prípade výskytu neočakávaného 

poklesu trhovej hodnoty aktív, ktoré daný fond drží. Takto pre dané úrokové miery a daný 

vývoj mzdy účastníka je možné určiť predpokladanú konečnú hodnotu fondu v čase odchodu 
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do dôchodku. Očakáva sa, že občan si z tejto sumy zakúpi doživotnú anuitu v niektorej zo 

životných poisťovní. Okrem toho má aj ďalšie možnosti, špecifikované napr. v [4].  

Na základe vyššie uvedených predpokladov je očakávaná výška dôchodku pre osobu, ktorá 

si začala sporiť vo veku x rokov a do dôchodku odchádza v čase  , teda ako  x -ročná 

z druhého piliera: 

  
 









xa

F
d


II

, (16) 

kde xa  predstavuje súčasnú hodnotu doživotného predlehotného jednotkového dôchodku 

pre osobu vo veku  x  (podľa [3]). Pokiaľ poznáme očakávané vekové zloženie 

obyvateľstva, teda aj distribúciu budúcej dĺžky života x-ročnej osoby (náhodnej premennej 

xK ), výška anuity xa  je daná vzťahom 

 xa  = E[
1xK

a ] (17) 

kde 
n

a  predstavuje súčasnú hodnotu istého jednotkového dôchodku s platbami trvajúcimi 

n rokov a E[*] označuje strednú hodnotu zodpovedajúcej náhodnej premennej.  

Vzorce (16) a (17) však v sebe neobsahujú všetky veličiny, ktoré poisťovňa vo výpočte 

dávky použije. Ide len o netto prístup, teda bez započítania nákladov poisťovateľa. 

Záver 

Príspevok je venovaný analýze niektorých pojmov, vlastností a výpočtov v penzijných 

schémach. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku rôznych druhov zamestnaneckých 

penzijných schém, a to ako vzhľadom na spôsob ich financovania, tak aj výpočtu príspevkov, 

resp. dávok. V druhej kapitole autori uvádzajú v teoretickej rovine moderné techniky 

aktuárskeho modelovania v dôchodkovom poistení. Ďalšia časť je venovaná stochastickému 

modelovaniu pre penzijné schémy. Štvrtá kapitola stručne opisuje súčasný dôchodkový 

systém na Slovensku a uvádza základné výpočty pre dôchodkové dávky z I. piliera a možné 

fondovacie metódy v II. pilieri.  

Pri modelovaní vývoja výšky dôchodku v penzijných schémach pre rôzne skupiny osôb 

treba vo všeobecnosti uvažovať rôzne faktory, ako: odlišný vek poberateľov dávok; výška 

miezd; inflácia; úroková miera pri investovaní prostriedkov vo fondoch; a v neposlednom 

rade aj dĺžka účasti v penzijnom systéme. Je všeobecne známe, že čím dlhšie sú úspory 

vystavené zhodnocovaniu v II. kapitalizačnom pilieri, tým vyššiu výšku dôchodku z tohto 
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piliera si občan zabezpečí. Z analýz (napr. v [10] a [11]) vyplýva, že toto sa týka poistencov, 

ktorí pôjdu do dôchodku cca. od roku 2024. Do tej doby dôchodky získané z kombinácie 

oboch pilierov budú buď nižšie alebo približne na tej istej úrovni, ako keby bola celá suma 

financovaná len z prvého piliera, čo aj potvrdzujú prvé tohtoročné výplaty z II. piliera.  

Do budúcnosti by bolo žiadúce modely charakterizované v tomto príspevku rozšíriť 

a okrem starobného dôchodku sa venovať aj zvyšným druhom dávok plynúcich zo systému 

dôchodkového zabezpečenia.  
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The force of mortality in products of the second pillar 

pension saving 

 Intenzita úmrtnosti v produktoch druhého piliera 
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Abstract 

This paper brings models of the individual products of the second pillar pension which 

are stated by Act 43/2004 Coll. on the Old-Age Pension Saving Scheme and on 

amendments to some acts. By means of actuarial formulas and mortality tables, it 

models and analyzes the amounts of pension annuities in the designed products of the 

second pillar pension based on the development of the force of mortality in the Slovak 

Republic. 
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1. Úvod 

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje tzv. II. pilier dôchodkového sporenia, ktorý je 

príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky závisí od zaplatených 

príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov v Slovenskej 

republike (SR) spravuje šesť dôchodkových  správcovských  spoločností (DSS), [2].  

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej 

republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na  

 

                                                 
21

 Doc. RNDr. Jana Špirková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

jana.spirkova@umb.sk, Mgr. Petra Medveďová,  Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre, petra.medvedova@student.ukf.sk. Tento článok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0542/13 – 

Riadenie rizík a aktuárska funkcia v životnom poistení. 
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vykonávania starobného dôchodkového sporenia,  na základe povolenia na vznik a činnosť 

dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.  

Od 1. januára 2015 sa začala výplata prvých dôchodkov zo systému starobného 

dôchodkového sporenia. Preto bolo potrebné upraviť alebo definovať niekoľko oblastí zákona 

o starobnom dôchodkovom sporení. 

Oblasť starobného dôchodkového sporenia je regulovaná Zákonom  43/2004 Z. z. o starob-

nom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Zákon), s účinnosťou od 1. júla 2015, (k dispozícii je pracovná verzia od 

1. januára 2016), [1]. 

Pozitívnym prvkom v prospech sporiteľa je, že si môže sporiť v dôchodkovej  správcovskej 

spoločnosti a podľa Zákona má právo si kúpiť doživotný dôchodok v jednej zo životných  

poisťovní,  ktorým bola udelená licencia na vyplácanie dôchodkov zo starobného 

dôchodkového sporenia
22

. Takisto si môže nechať nasporenú sumu zhodnocovať a môže ju 

použiť ako životnú poistku. Podľa $ 40 Zákona,  oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ 

v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, vzniká smrťou sporiteľa právo na vyplatenie 

sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa 

ku dňu, v ktorom sa DDS dozvedela o smrti sporiteľa, zníženej o sumu povinných 

príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu a vyžiadané 

Sociálnou poisťovňou, a o sumu oprávnene vynaložených nákladov DSS na jej výplatu v ho-

tovosti alebo na prevod do iného ako členského štátu eurozóny a zvýšenej o sumu povinných 

príspevkov, ktoré ešte Sociálna poisťovňa nepostúpila. Ak sporiteľ v zmluve o starobnom 

dôchodkovom sporení neurčil oprávnenú osobu alebo takej osoby niet, stáva sa tento majetok 

predmetom dedenia. 

Sociálna poisťovňa zriadila a  spravuje tzv. Centrálny informačný ponukový systém (CIPS), 

ktorý slúži na sprostredkovanie relevantných ponúk dôchodkov pre sporiteľov, [9]. Takýto 

systém zabezpečuje transparentnosť systému a zníži administratívnu záťaž sporiteľa. 

V tomto článku ponúkame modely jednotlivých produktov plynúcich z druhého piliera 

dôchodkového sporenia, ktoré sú stanovené Zákonom a navyše poukazujeme na vplyv 

modelovania vývoja intenzity úmrtnosti. Na modelovanie a analýzu používame tabuľky  

                                                 

22
 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Generali Poisťovňa, a.s.; Union poisťovňa, a.s. 
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života, ktoré sú dostupné na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky [10]. 

Tieto tabuľky predstavujú základný stavebný kameň aktuárskeho modelovania intenzity 

úmrtnosti použitím Makehamovho zákona úmrtnosti a následne pravdepodobnosti dožitia sa 

určitého veku, resp. úmrtia. 

V modelovaní používame v súčasnosti platnú maximálnu výšku technickej úrokovej miery 

1,9 % p. a., [7]. Pripomíname, že vplyv a vývoj úrokovej miery v životnom poistení 

a špeciálne v dôchodkovom poistení je diskutovaný aj v článkoch [5, 8]. 

 Článok pozostáva zo štyroch častí. V kapitole 2 hovoríme o modelovaní intenzity 

úmrtnosti ako o základnom stavebnom kameni v aktuárskom modelovaní, pripomíname a 

modelujeme jednotlivé produkty stanovené Zákonom. V kapitole 3 uvádzame parametre 

Makehamovho zákona úmrtnosti pre roky 2012 a 2014. Navyše, v tejto časti uvádzame aj 

výšky mesačných dôchodkov plynúcich z jednotlivých produktov a určených na základe 

intenzity úmrtnosti z rokov 2012 a 2014. V závere hovoríme o ďalších možnostiach 

modelovania intenzity úmrtnosti a stanovení čo najpresnejšej výšky dôchodkov. 

 

2.   Ponuka doživotného starobného dôchodku podľa Zákona 

V našom článku sa sústreďujeme na modelovanie doživotného starobného dôchodku a 

doživotného predčasného starobného dôchodku podľa  § 46 Zákona, [1].  

Na základe spomínaného paragrafu poistiteľ v deň vydania certifikátu cez CIPS vyhotoví 

sporiteľovi ponuku doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného 

starobného dôchodku: 

 bez zvyšovania dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov (Produkt 1),  

 so zvyšovaním dôchodku a bez pozostalostných dôchodkov (Produkt 2),  

  bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden 

rok (Produkt 3),  

 bez zvyšovania dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva 

roky (Produkt 4), 

 so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty jeden 

rok (Produkt 5),  

 so zvyšovaním dôchodku a s pozostalostnými dôchodkami s obdobím výplaty dva 

roky (Produkt 6). 
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Podľa § 42 Zákona, o zvyšovaní doživotného dôchodku, ak sa v zmluve o poistení dôchodku 

dohodlo zvyšovanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného 

starobného dôchodku, vykoná sa každoročne ku dňu, ktorý sa číselne dňom a mesiacom 

zhoduje s dňom vzniku povinnosti poistiteľa plniť zo zmluvy o poistení dôchodku, a to o per-

cento platné ku dňu predloženia ponuky podľa § 46.  Percento zvyšovania dôchodkov môže 

Národná banka Slovenska ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky.  

 

2.1  Modelovanie intenzity úmrtnosti 

Aby sme mohli modelovať jednotlivé dôchodky, najskôr spomenieme modelovanie tzv. 

intenzity úmrtnosti. Následne hovoríme o kalkulovaní pravdepodobnosti dožitia, resp. úmrtia 

v produktoch životného poistenia. 

Nech ( x ) je jedninec vo veku x , kde 0x .  

Úmrtie  jedinca  ( x )  sa môže vyskytnúť kedykoľvek v čase väčšom ako x , a teda môžeme 

modelovať tzv. budúcu dĺžku života jedinca ( x ) pomocou spojitej náhodnej premennej xT .  

Intenzita úmrtnosti je základný pojem v modelovaní budúcej dĺžky života. Intenzitu úmrtnosti  

jedinca ( x ) označujeme x  a definujeme ju v tvare  [1] 

 xT
dx

x
dx

x 


Pr
1

lim
0

 . 

Na základe počtu žijúcich a zomrelých určíme tzv. špecifickú mieru úmrtnosti 

                                                              
x

x
x

P

D
m  ,                                                                   (1) 

kde xD  je počet zomrelých vo veku x  a xP  je počet dožívajúcich sa veku x , [10]. 

Celé naše modelovanie je založené na štandardnom modeli prežita, ktorý používa 

Makehamov zákon na modelovanie intenzity úmrtnosti  

                                                              
x

x cBA  ,                                                        (2) 

kde ,A  B  a c sú konštanty  a x  je vstupný vek poisteného. 
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Pre kompletné modelovanie uvádzame aj zodpovedajúce aktuárske označenie pre 

pravdepodobnosti prežitia, resp. úmrtia nasledovne: 

 xt p  - pravdepodobnosť, že jedinec  x  sa dožije aspoň veku tx  , 

 xt q  - pravdepodobnosť, že jedinec  x  sa nedožije veku tx  , 

 xtu q - pravdepodobnosť, že jedinec  x  sa dožije veku ux   a nedožije sa veku 

tux  , inými slovami, zomrie medzi vekom ux   a tux  . 

Podľa [1] môžeme pravdepodobnosť xt p  zapísať v tvare 

                                                           











  

t

sxxt dsp
0

 exp   .                                             (3) 

Použitím vzťahov (2) a (3) dostávame  pravdepodobosť  xt p  v tvare 

                                                          











 1
log

exp t
x

xt c
c

cB
Atp .                           (4) 

Pretože pri modelovaní produktov uvažujeme mesačné dôchodky, pravdepodobnosť prežitia 

a úmrtia modelujeme s 12
1t  a konštanty A , B  a c sme určili modelovaním intenzity 

úmrtnosti (2) pomocou programového balíka  IBM SPSS Statistics 21. 

 

2.2. Produkty II. piliera dôchodkového sporenia 

V tejto časti ponúkame modely jednotlivých produktov, ktoré sú stanovené § 46 Zákona a 

ktoré sú už spomenté vyššie ako Produkty 1- 6. V týchto modeloch predpokladáme aj tzv. 

dedenie vo výplatnej fáze a aj pozostalostné krytie, [9, 12]. 

Dedenie vo výplatnej fáze.  

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok 

sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej 

osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, 

nevyplatená suma je predmetom dedenia. 

Pozostalostné krytie. 

Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade 

úmrtia poberateľa doživotného dôchodku, životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, 

vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky. 
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V jednotlivých modeloch používame nasledovné označenia a symboly: 

 S - nasporená suma, jednorazové poistné; 

 i - technická úroková miera; 

 
i


1

1
  - odúročiteľ; 

  m=12 – počet vyplácaných dôchodkov za rok; 

  x – vek odchodu do dôchodku; 

  n – počet rokov pozostalostného dôchodku, ( 1n  alebo 2n ); 

    - maximálny vek dožitia sa jedinca, 130 . 

Všetky produkty sú modelované bez uvažovania nákladov poisťovne, pretože chceme 

poukázať na vplyv kalkulovania a modelovania základnej aktuárskej veličiny - intenzity 

úmrtnosti. 

Produkt 1.  

Tento produkt zahŕňa doživotný mesačný dôchodok a jednorazové vyplatenie sumy, ktorá 

predstavuje doposiaľ nevyplatené mesačné dôchodky, v prípade úmrtia poisteného počas 

prvých 7 rokov vyplácania dôchodku. 

Výška mesačného dôchodku 1MP  je daná vzťahom 
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kde      
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1
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x
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je očakávaná prítomná hodnota dôchodkov vo výške 121  peňažnej jednotky (p. j.), 12   

ročne, ak je klient nažive a 

   12

12

1

12

12

7: 12

84
r

xrx
q

r
Ga 


  

je očakávaná prítomná hodnota sumy, ktorá predstavuje doposiaľ nevyplatené mesačné 

dôchodky vo výške 121  p. j. , v prípade úmrtia poisteného počas prvých 7 rokov vyplácania 

dôchodku. 
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Produkt 2.  

Produkt 2 sa líši od Produktu 1 tým, že v tomto prípade uvažujeme doživotný dôchodok 

s geometricky rastúcim dôchodkom z % ročne a takisto obsahuje aj jednorazové vyplatenie 

sumy, ktorá predstavuje doposiaľ nevyplatené mesačné dôchodky, v prípade úmrtia 

poisteného počas prvých 7 rokov vyplácania dôchodku. 

Výška mesačného dôchodku 2MP  je určená vzťahom 
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je očakávaná prítomná hodnota mesačných platieb vo výške 121  p.j. , rastúcich ročne o z %, 

ak je klient nažive 
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je očakávaná prítomná hodnota doposiaľ nevyplatených mesačných dôchodkov vo výške 

121  p.j., rastúcich ročne o z %, v prípade úmrtia poisteného v priebehu prvých 7 rokov 

poberania dôchodku. 

Produkty 3 a 4. 

Produkty 3 a 4 predstavujú Produkt 1 rozšírený o pozostalostný dôchodok, ktorý bude 

zaručene vyplácaný pozostalým počas jedného (Produkt 3) alebo dvoch (Produkt 4)  rokov, 

t.j. 2 alebo 1  nn  . 

Výška mesačného dôchodku je daná vzťahom 
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je očakávaná prítomná hodnota platby vo výške 1 p.j. v prípade úmrtia klienta a 
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je prítomná hodnota istých mesačných dôchodkov vo výške  121  p.j. počas  n rokov, [11]. 

Pripomíname, že používame hodnotu 
 12

12

1
x

A , lebo na základe Zákona majú pozostalí nárok na 

vyplatenie doposiaľ nevyplatených dôchodkov v prípade, ak už klient dostal aspoň jeden 

mesačný dôchodok. 

Produkty 5 a 6. 

Produkty 5 a 6 representujú Produkt 2 pozostalostný dôchodok vyplácaný počas jedného roka 

po úmrtí klienta (Produkt 5) alebo vyplácaný počas dvoch rokov  (Produkt 6). 

Výška mesačného dôchodku je určená vzťahom 
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je očakávaná prítomná hodnota platby vo výške  rz 11  p.j. v prípade úmrtia klienta v r -

tom roku poberania dôchodku. Aj tu by sme chceli upozorniť, ža ak klient zomrie počas 

prvého mesiaca uzatvorenia zmluvy so životnou poisťovňou, poisťovňa vráti nasporenú sumu 

pozostalým, zníženú o oprávnené náklady spojené s vysporiadaním a likvidáciou poistky. 

 

2. Vplyv intenzity úmrtnosti na výšku dôchodkov 

Na základe údajov Slovenského štatistického úradu z roku 2015, [10], sme použili podiel 

počtu zomrelých a počtu dožívajúcich sa určitého veku na určenie špecifickej intenzity 

úmrtnosti podľa vzťahu (1). Tieto získané dáta sme použili na určenie spojitej funkcie podľa  
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Makehamovho zákona úmrtnosti (2) a následne sme určili pravdepodobnosti dožitia sa, resp. 

úmrtia jedinca vo veku x . 

 

Výšku jednotlivých mesačných dôchodkov sme vypočítali pomocou programového balíka MS 

Office Excel 2010, VBA. 

Na základe údajov o počte zomrelých a dožívajúcich z roku 2012 a následne z roku 2014 sme 

získali nasledujúce odhady parametrov do vzťahu (2). Na ich odhad sme použili údaje od 

veku 62 do 92, kde zodpovedajúce údaje nevykazovali vysoké výkyvy. 

 

Tabuľka 1: Odhad parametrov pre Makehamov zákon (2) pre rok 2012 

Parameter Estimates 

Parameter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

A ,001362000 ,001652987 -,00201403 ,00473767 

B 1,374E-05 ,00000293 7,748E-06 1,973E-05 

c 1,11350272 ,00258014 1,10823338 1,11877205 

Zdroj: vlastné spracovanie, IBM SPSS Statistics 21 

 

Tabuľka 2: ANOVA odhadu parametrov pre rok 2012 

ANOVA
a
 

Source 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Squares 

Regression ,387 3 ,129 

Residual ,000 30 ,000 

Uncorrected Total ,387 33 
 

Corrected Total ,178 32 
 

Dependent variable: mx2012 

a. R squared = 1 – (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum 

of Squares) = ,998. 

Zdroj: vlastné spracovanie, IBM SPSS Statistics 21 
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Tabuľka 3: Odhad parametrov pre Makehamov zákon (2) pre rok 2014 

Parameter Estimates 

Parameter Estimate Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

A ,00170399 ,002 -,00139002 ,00479801 

B 1,269E-05 ,000 7,168E-06 1,822E-05 

c 1,11340767 ,003 1,10814737 1,11866797 

Zdroj: vlastné spracovanie, IBM SPSS Statistics 21 

 

Tabuľka 4: ANOVA odhadu parametrov pre rok 2014 

ANOVA
a
 

Source 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Squares 

Regression ,328 3 ,109 

Residual ,000 30 ,000 

Uncorrected Total ,328 33 
 

Corrected Total ,149 32 
 

Dependent variable: mx2014 

a. R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) / (Corrected Sum 

of Squares) = ,998. 

Zdroj: vlastné spracovanie, IBM SPSS Statistics 21 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené výšky mesačných dôchodkov podľa jednotlivých 

produktov určené na základe dát z roku 2012 a následne z roku 2014. Chceli by sme 

pripomenúť, že v Produktoch 1, 3 a 4 ide o konštantné doživotné mesačné dôchodky podľa 

veku odchodu do dôchodku. Avšak v Produktoch 2, 5 a 6, v ktorých ide o rastúci dôchodok, 

uvádzame výšku základného mesačného dôchodku, ktorý bude poberať jedinec počas prvého 

roku poberania dôchodku. Potom sa mu bude každoročne dôchodok navyšovať o 1 %. Pri 

kalkulovaní sme zvolili hodnotu navyšovania o 1 %, aby táto hodnota bola nižšia ako použitá 

technická úroková miera. Pre viac informácií odporúčame diskusiu o geometricky rastúcich 

dôchodkoch v [1].Takisto by sme chceli zdôrazniť, že mesačný dôchodok pre Produkty 3 a 5 

zahŕňajú pozostalostný dôchodok vyplácaný počas jedného roka po smrti poberateľa 

dôchodku a Produkty 4 a 6 zahŕňajú pozostalostný dôchodok vyplácaný počas dvoch rokov. 
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Tabuľka 5: Výška mesačných dôchodkov určená na základe intenzity úmrtnosti z roku 2012 

Mesačný dôchodok (€) 

 

Produkty 

x 1 2 3 4 5 6 

62 54,16 49,15 51,78 49,63 46,83 44,77 

63 55,97 50,97 53,40 51,09 48,49 46,28 

64 57,89 52,90 55,10 52,61 50,24 47,88 

65 59,92 54,94 56,89 54,21 52,08 49,56 

66 62,06 57,09 58,78 55,88 54,03 51,32 

67 64,31 59,37 60,75 57,63 56,07 53,16 

68 66,68 61,76 62,82 59,45 58,21 55,10 

69 69,17 64,28 64,98 61,33 60,45 57,11 

70 71,78 66,93 67,23 63,29 62,80 59,21 

71 74,51 69,69 69,56 65,30 65,24 61,39 

72 77,35 72,57 71,97 67,37 67,77 63,64 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 6: Výška mesačných dôchodkov určená na základe intenzity úmrtnosti z roku 2014 

Mesačný dôchodok (€) 

  Produkty 

x 1 2 3 4 5 6 

62 52,94 47,92 50,68 48,64 45,73 43,76 

63 54,67 49,66 52,23 50,04 47,31 45,22 

64 56,50 51,50 53,87 51,51 48,99 46,75 

65 58,44 53,44 55,59 53,05 50,75 48,36 

66 60,48 55,50 57,39 54,65 52,61 50,05 

67 62,64 57,68 59,29 56,34 54,57 51,83 

68 64,91 59,97 61,28 58,09 56,63 53,69 

69 67,30 62,39 63,36 59,92 58,79 55,64 

70 69,81 64,93 65,53 61,81 61,06 57,67 

71 72,44 67,59 67,79 63,78 63,41 59,78 

72 75,19 70,37 70,14 65,80 65,87 61,98 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Z uvedených údajov môžeme konštatovať, že len porovnaním intenzity úmrtnosti v rokoch 

2012 a 2014 by výška dôchodkov kalkulovaná z údajov z roku 2014 oproti roku 2012 

poklesla v priemere o 2,58 %. Preto je veľmi dôležité aktuárske modelovanie intenzity 

úmrtnosti, porovnávanie rôznych modelov a hľadanie tých najoptimálnejších a korektných 

riešení. 

Záver 

V článku sme modelovali jednotlivé produkty dôchodkového sporenia stanovené $ 46 Zákona  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Na ich modelovanie sme použili Makehamov zákon úmrtnosti 

x
x BcA   pre dáta z roku 2012 a 2014. Už len poukázaním rozdielnych výšok dôchodkov 

môžeme upozorniť na to, že modelovanie úmrtnosti má významnú úlohu nielen 

v dôchodkových poisteniach, ale aj vo všetkých produktoch životného poistenia. 

V súčasnosti, spomínaný Gompertzov a Makehamov prístup je skúmaný mnohými 

významnými aktuármi pomocou tzv. zovšeobecnenej Gompertz-Makehamovej formuly 

v tvare     xhxh srx
21 exp , kde 1

rh  a 2
sh  sú polynómy r -tého a s -tého stupňa, [3, 4].  

A práve týmto modelom by sme sa chceli venovať v budúcnosti. 
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Creating an own application in VBA and interactive dashboard in 

Microsoft Excel 2013 

Vytvorenie vlastnej aplikácie v jazyku VBA a interaktívneho dashboardu v 

prostredí Microsoft Excel 2013 

 

Bc. Simona Uhlíková
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Abstract 

 

The aim of this paper is to present the results of the project for the course 

"Programming Techniques for actuaries". Project is divided into two main parts. The first part 

is devoted to creating your own applications using Microsoft Visual Basic for Application. 

The basis for the application UserForms are arranged controls (TextBox, ComboBox, 

ListBox, CheckBox, OptionButton, CommandButton, MultiPage). The mission of the second 

part was to create an interactive dashboard in Microsoft Excel 2013. Various graphic elements 

have been used for data visualisation such as pivot tables, charts, timeliner, slicer, maps and 

gauges. 
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1. Úvod 

 V súčastnosti náplň práce aktuára vyžaduje  aktívne využívanie aktuárskeho softvéru.  

Tieto softvéry bývajú vyvinuté pre rôzne špecifické oblasti poisťovne (kalkulácia rezerv, 

finančné modelovanie, cenotvorba, zaistenie, štatistické spracovanie a analýza údajov, 

nástroje pre meranie a analýzu rizík a pod.). Dlhodobo najpoužívanejším a najrozšírenejším 

kalkulátorom pre aktuárske výpočty je nástroj MS Office, vrátane MS Excel a programovanie 

vo VBA. 

                                                 
23

 Bc. Simona Uhlíková, študijný program Aktuárstvo, FHI EU v Bratislave, mail: uhlikova.simona@gmail.com 
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 Programovací jazyk Visual Basic for Application je jediný programovací jazyk 

podporovaný aplikáciami kancelárskeho balíka Microsoft Office. Je to objektovo orientovaný 

jazyk. Objekty sú prvky predstavujúce najakú časť aplikácie ako je zošit, graf alebo ovládací 

prvok formulára. Pomocou VBA je možné dosiahnuť mnoho úloh, ktoré sú za pomoci 

užívateľského prostredia Excelu alebo Wordu nemožné. Príkladom je možnosť vytvárať 

používateľský formulár a vkladať ovládacie prvky na formulár (TextBox, ComboBox, ListBox, 

CheckBox, OptionButton, CommandButton, MultiPage), čo je aj predmetom prvej časti príspevku. 

Ovládacie prvky sú objekty, ktoré zobrazujú údaje alebo zjednodušujú zadávanie a úpravy 

údajov, vykonávanie akcie alebo vykonanie výberu. Ovládacie prvky vo všeobecnosti 

zjednodušujú používanie formulára. 

 Po vykonaní finančných analýz, modelovania a aktuárskych výpočtov je potrebné, aby 

aktuári vedeli prezentovať výsledky zložitých kalkulácií tak, aby im rozumeli aj ostatní, čím 

sa interaktívny dashboard stáva vhodný nástroj na skvalitnenie a zvýšenie výpovednej 

hodnoty získaných informácii. 

 Dashboard predstavuje pokročilú formu reportingu, ktorá komunikuje historický a 

prípadne očakávaný vývoj kľúčových výkonnostných ukazovateľov (KPI) a poskytuje všetky 

dôležité informácie pre sledovanie výkonnosti a prijímanie rozhodnutí vo vizuálne prehľadnej 

forme - v tabuľkách, grafoch a mapách. Dashboard agreguje všetky dôležité informácie, 

ukazuje trendy, upozorňuje na problematické oblasti, a tým umožňuje manažmentu jedným 

pohľadom na obrazovku rýchlo pochopiť aktuálnu situáciu a navrhnúť korektívne opatrenia 

pri vyskytnutých odchýlkach. Donedávna bolo automatizované vytváranie dashboardu možné 

iba v  business intelligence aplikáciách, napr. QPR. Dnes existuje množstvo nadstavbových 

aplikácií, ktoré umožňujú ich vytváranie, a plnohodnotný dashboard je možné pripraviť 

pomocou širokej škály nástrojov (Power Pivot, Power View, My apps a pod.), ktoré pracujú s 

poslednými verziami MS Excel, pomocou ktorej je vytvorený aj dashboard v druhej časti 

príspevku (budeme prezentovať verziu 2013).  

 

2. Vytvorenie vlastnej aplikácie v jazyku VBA 

Na vytvorenie aplikácie bolo potrebné navrhnúť databázu, ktorá je zložená z dvoch 

hárkov. Hárok „Klienti“ obsahuje základné údaje o vybranej skupine 294 klientov. Hárok 

„Zmluvy“ obsahuje informácie o poistných zmluvách na havaríjne poistenie, výpočet  

 

http://www.microsoft.com/en-us/bi/powerpivot.aspx
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poistného a informácie o motorových vozidlách. Číselné údaje v databáze sú náhodne 

vygenerované. 

 Keďže dátová aplikácia slúži pre bežného úžívateľa, ktorý nepracuje s objektami a ich 

návrhom a nemá prístup k tabuľkám a dotazom, bolo potrebné vytvoriť užívateľké prostredie 

z formulárov. Formuláre tvoria užívateľské rozhranie aplikácie. Ich hlavné využitie je: 

zobrazenie a úprava údajov, zadávanie údajov, riadenie chodu aplikácie, dialógové okná, 

tlačenie údajov a pod. 

 Pre jednoduchšiu orientáciu bol vytvorený úvodný formulár (Hlavné menu), ktorý má 

v ponuke prechod do 3 hlavných formulárov: Klienti, Zmluvy a Reporty. 

Obrázok 1: Hlavné menu 

 

 

 

 

 

Klienti: V tomto formulári môžeme načítať pomocou ComboBoxu identifikačné čísla klienta 

a následne si o ňom zobraziť konkrétne informácie. Taktiež je možné pridávať nových 

klientov, ktorý sa budú ukladať do hárku „Klienti“ vždy do posledného prázdneho riadku 

v tabuľke.  

Obrázok 2: Formulár „Klienti“                           Obrázok 3: Formulár „Pridať nového klienta“ 
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Zmluvy: Obsahuje dve karty. Karta ponuka poskytuje súhrn stavu zmlúv a rizikových skupín 

vrátane grafickej analýzy. 

Obrázok 4: Formulár „Ponuka“                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spočíta počet aktívnych resp. uzavretých zmlúv a počet klientov v jednotlivých rizikových 

skupinách a vloží do samostatného hárku. 

Obrázok 5: Súhrnný výpočet stavu zmlúv a rizikových skupín 
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CommandButtony na pravej strane vypíšu grafy do ďalšieho pripraveného formulára. 

Obrázok 6: Grafická analýza stavu zmlúv                      Obrázok 7: Grafická analýza rizikových skupín 

 

V karte Štatistiky sú súhrnné výpočty týkajúce sa prijatého poistného a dohodnutej poistnej 

sumy.  

Obrázok 8: Formulár „Štatistiky“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporty: Posledný formulár má tiež dve karty (rozdelené podľa dvoch hárkov databázy). Po 

stlačení príslušného tlačidla naimportuje celú tabuľku v hárku do ListBoxu, v ktorom je 

možné si ju prezerať a následne aj vytlačiť. 
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Obrázok 9: Formulár „Reporty“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Interaktívny dashboard v prostredí Microsoft Excel 2013 

              Dáta na vytvorenie dashboardu pochádzajú z pôvodnej databázy. Dashboard je 

rozdelený do troch častí: Zhrnutie, Škodovosť a Demografická analýza. 

 

Zhrnutie: Jedným z dynamických prvkov použitých v dashboarde je kontingenčná tabuľka, 

ktorá zobrazuje ročné poistné v jednotlivých rizikových skupinách v závisloti od škodovosti 

motorového vozidla v priebehu poistenia. Na lepšiu vizualizáciu údajov bol použitý 

kontingenčný graf, ktorý vychádza z kontingenčnej tabuľky. Na zjednodušenie práce 

s kontingenčnou tabuľkou boli použité 4 rýchle filtre (slicers), ktoré filtrujú kontingenčnú 

tabuľku podľa ID klienta, poistnej sumy, značky MV a stavu zmlúv. Umožňujú nám priamo 

kliknutím nastaviť filtrovanú hodnotu a umožňujú nastaviť filtrovanie viacerých hodnôt. 

Na  filtrovanie podľa času a priblíženie požadovaného obdobia bola použitá časová os 

kontingenčnej tabuľky (timeliner). Keď je časová os zobrazená, môžeme filtrovať podľa 

časového obdobia v rámci niektorej zo štyroch časových úrovní (roky, štvrťroky, mesiace 

alebo dni). Použitím nástrojov rýchly filter a časová os sa stáva analýza prehľadnejšia a ľahšie 

ovládateľná. 
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Obrázok 10: Dashboard „Zhrnutie“ 

 

Obrázok 11 zobrazuje dashboard konkrétnej situácie, kde sme cez rýchly filter (slicer) 

filtrovali len aktívne zmluvy klientov patriacich do prvej a druhej rizikovej skupiny. Pomocou 

časovej osi (timeliner) sme filtrovali zmluvy, ktoré boli uzareté v roku 2013 a s koncom 

poistenia v roku 2016. Kontingenčný graf znázorňuje sumár ročného poistného aktívnych 

zmlúv v prvej a druhej rizikovej skupine v závisloti od počtu vzniknutých skôd v priebehu 

poistenia. 

Obrázok 11: Dashboard „Zhrnutie“- filtrovanie 

 

Škodovosť: Kontingenčná tabuľka poskytuje analýzu škodovosti motorového vozidla 

v závislosti od toho v akej rizikovej skupine sa nachádza. Analogický merač zobrazuje 

celkový počet škôd v priebehu poistenia. Analýzu škodovosti doplňuje kontingenčný graf, 

ktorý prezentuje závislosť škodovosti od rizikovej skupiny do ktorých sú rozdelené značky 

motorových vozidiel. 
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Obrázok 12: Dashboard „Analýza škodovosti“ 

 

 Z výberu sme si zvolili vybrané značky automobilov, ktoré môžeme pozorovať na 

obrázku 13. Graf nám zobrazí počet škodových udalostí motorových vozidiel v priebehu 

poistenia v závislosti od značky.  

Obrázok 13: Dashboard „Analýza škodovosti“- filtrovanie značiek 

 

Demografická analýza: Posledná časť dashboardu prezentuje dáta prostedníctvom 

interaktívnej mapy, ktorá bola vytvorená pomocou nástroja Power View. Mapy v Power View 

zobrazujú dáta v rámci geografie cez online Bing mapy. Výhodou je automatická detekcia 

lokality, vďaka čomu nie je potrebné zadávať údaje o zemepisnej šírke a dĺžke a možnosť 

zväčšovania a zmenšovania náhľadu. Power View vytvára mapu do ktorej prerozdeľuje 

klientov na základe trvalého bydliska. Dynamická mapa zohľadňuje päť faktorov: Mesto, ID 

klienta, Stav zmluvy, Rizikovú skupinu a Ročné poistné. Koláčové grafy na mape zobrazujú 

počet aktívnych resp. uzavretých zmlúv v jednotlivých mestách v závislosti od rizikovej 

skupiny. Nástroj Power View ponúka rôzne vizualizácie a filtre. Napríklad máme možnosť  
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filtrovať grafy podľa stavu zmlúv na uzavreté alebo aktívne. Rovnako tak, keď klikneme na 

stĺpec v stĺpcovom grafe, mapa vyfiltruje dáta podľa rizikovej skupiny. Stĺpcový graf 

zobrazuje výšku ročného poistného v jednotlivých rizikových skupinách. Dôležitým aspektom 

je previazanosť mapy, stĺpcového grafu, koláčových grafov, stavového filtra a filtra 

rizikových skupín. 

Obrázok 14: Interaktívna mapa 

 

 

Po filtrácií stavu zmlúv na aktívne prejdeme kurzorom na vybraný koláčový graf, 

v našom prípade pre okres Komárno. Graf sa nám automaticky zväčší pre lepšiu viditeľnosť 

a zobrazí nám údaje na základe ktorých bola demografická analýza vytvorená. 
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Obrázok 15: Interaktívna mapa – Navigácia kurzorom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 16 sledujeme zmenu zobrazenia po výbere jedného z grafov, v našom prípade pre 

okres Bratislava. Zvolený graf sa zväčší a uprednostní oproti ostatným. Následne si zvolíme 

druhú rizikovú skupinu, ktorú reprezentuje „čierna“ farba na grafe a môžeme pozorovať ako 

sa nám dáta upravia. Konkrétne na riadkovom grafe môžeme spozorovať majoritu ročného 

poistného aktívnych a uzavretých zmlúv v druhej rizikovej skupine, ktorých pôvod je z okresu 

Bratislava.  
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Obrázok 16: Interaktívna mapa – Analýza grafu 
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Total claims amount model using longitudinal data 
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Abstract 

In the paper a priori ratemaking in casualy/property insurance is analyzed. We propose 

the model, in which the total claims amount accommodating longitudinal data 

framework are taken into account. The objective is to estimate the expected total claims 

amount for single risk depending on some risk factors (regressors), where risk factors 

simply describe, in case of automobile insurance, the individual characteristics of the 

vehicle (e.g. age, power, capacity), characteristics of the insured (e.g. gender, age, 

married/not married) and the territory. In order to take into account dependences over 

time occuring in longitudinal framework, we use Gaussian family of copulas. To 

illustrate the model in practice the portfolio of MOD policies from an insurance 

company operating on the Polish market is analyzed. Observations are repeated every 

year in the period of 4 years. R packages are carried out in estimation of model 

parameters. 

Key words 

Copulas, a priori ratemaking, Tweedie regression, pure premium. 

JEL klasifikácia 

C51, C53, C23 

1. Introduction 

Modeling total claims amount for individual risk in insurance portolio is a critical component 

in the ratemaking process for property and casualty insurance. For pure premium calculations, 

the common practice is to model total claims amount using Tweedie’s compound Poisson 

regression as in [3], [11]. The data is usually within a cross-sectional framework only. 

However, usually risks are observed over a few years and the insurer is able to better assess  
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the policyholder’s potential claims amount. As a consequence, there is a possibility to make 

appropriate premium adjustments according to risk characteristics.  

In contrast to the cross-sectional data, in a longitudinal data framework, observations 

are made repeatedly over time. In our case, since every policy in the portfolio is renewable 

year after year the panel data is collected. Therefore the dependence between total claims 

amounts for individual risks over years should be assumed. To accommodate this dependence 

one can use mixed models instead of Tweedie’s compound Poisson regression limited to 

independent observations (cf. [12]). The other approach is to use copulas as tools in 

multivariate joint distribution construction. There are some papers taking up this topic (cf. [4], 

[7], [8]). The object is usually to model the entire predictive distribution of the number of 

claims, not only point prediction, as in [9].  

The interest of our application is the prediction of total claims amount for the next 

year based on the history, that is used in the ratemaking as the pure premium (cf. [1]). We 

propose copula-based model within a longitudinal framework as in [5]. In the first part of the 

paper basics of copulas are desribed. The second part contains the proposed model as well as 

the application to real data. In al  calculation R software is used and the code is available on 

the webside http://web.ue.katowice.pl/woali/. 

 

2. Introduction to copulas 

The multivariate copula C  is the distribution function of the random vector  TUU ...,,1 , 

whose marginal distributions are uniform on the interval ]1,0[  ( ]1,0[~1 UniU ,…, 

]1,0[~ UniUT ). The wide area of the copula application results from the Sklar theorem (cf. 

[8]). The theorem states that for each multi-dimensional distribution function F  of random 

vector )...,,( 1 TXX  with one-dimensional marginal distributions TFF ,...,1 , there is a 

multivariate copula C such that 

  )(),...,(),...,( 111 TTT xFxFCxxF  , (1) 

and, reversely, if C is a copula, then equation (1) defines a multi-dimensional cumulative 

distribution function with marginal distributions TFF ,...,1 . The theorem allows decomposition 

of the multi-dimensional distribution into marginal distributions (margins) and copula, i.e. it  

http://web.ue.katowice.pl/woali/
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makes it possible to model marginal distributions and the dependence between them (using 

copulas). Thus the joint density  function is of the form 

    



T

t

ttTTT xfxFxFcxxf
1

111 )()](),...,([),...,( , (2) 

where c is the density function of the copula C and tf  is the density of tth margin. In the case 

of continuous random variables )...,,( 1 TXX  the copula C is unique. As the copula is defined 

independently of margins, these margins and the joint dependence can be model separately 

(cf. [6]).  

 In this paper we focus on parametric copulas with parameter   and we assume 

Tweedie’s compound Poisson regression for margins with parameter vector ),,( ttit p . To 

estimate unknown parameters we use the method called IFM (Inference Functions for 

Margins) based on ni ,...,1  observations ),...,( 1 iTi xx . It is a two-step procedure. In the first 

step maximum likelihood (ML) parameters of marginal distributions are fitted and a pseudo 

sample is defined as: 

     )ˆ,ˆ,ˆ;(),...,ˆ,ˆ,ˆ;()ˆ,....ˆ(ˆ
111111 TTiTiTiTiiiiTii pxFpxFuu u , (3) 

for ni ,...,1 . In the second step the copula parameter is fitted on nuu ˆ,...,ˆ
1  by maximizing the 

log-likelihood: 

      



n

i

iTiTi uucl
1

);ˆ,...,ˆ(log)ˆ,(  u . (4) 

3. The model 

To define precisely our proposed model, the data in longitudinal framework is described. We 

consider the portfolio of n  independent risks insured in the period of T years. Thus for every 

ith risk, ni ,...,1 , T  observations are available. In the portfolio total claims amounts 

iTi YY ,...,1  are repeated measurements and are assumed to be independent. It means that 

variables ntt YY ,...,1  are independent within tth year, but for given ith risk there is dependence  
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between variables iTi YY ,...,1  (cf. [9]). To accommodate this dependence we construct the 

copula-based joint distribution according to the formula (1) as 

    
)](),...,([),...,( 11 1 iTYiYTiTii yFyFCyyF

T
 , 

(5) 

where 
TYY FF ,...,

1
 are marginal cumulative distribution functions (cdf) and iF  is a joint cdf for 

ith risk.  Thus the density function of the T-dimentional distribution according to the formula 

(2) is defined as 

    



T

t

ititiTiTiiTiTii yfyFyFcyyf
1

111 )()](),...,([),...,( , (6) 

Moreover every margin comes from Tweedie’s compound Poisson distribution with a 

regression component βx itit ' , where )',...,( 1 Kβ , it'x  is ith row in design matrix X 

for tth year, constant dispersion parameter t  and power tp . To estimate the parameter vector 

)',,...,,,...,,( 11  TT ppβ  it is able to apply the IFM method consisting following steps: 

1. estimating the parameter vector of margins )',,( ttit p , Tt ,...,1 , 

2. transforming ),...,( 1 iTi yy  to ),...,( 1 iTi uu  as in (3), 

3. maximizing the log-likelihood (4). 

 Next, to predict the total claims amount 1TY  for the year 1T  we use well-known best 

predictor according to the mean squared prediction error, generally defined as the conditional 

expectation  TTTYE yY  |1 . This conditional expectation of ranodom variables 

iTiTiTiTiTiiiT YyYyYY yY   |,...,| 1111  is constructed using fitted copula (cf. [5]): 

    
   


  )(

)(

)(
| 11

11
11 iTiT

iTT

iTT
iTiTiTiT ydF

c

c
yYE

u

u
yY , 

(7) 

where 
iTi

iTT

T

iTT
uu

C
c






...

)(
)(

1

u
u , 

11

11

1

11
...

)(
)(













iTiTi

iTT

T

iTT
uuu

C
c

u
u  .   

If the dependence between variables iTi YY ,...,1  is accommodated by Gaussian copula 

with correlation matrix TΣ , the following ratio can be applied
26

 (cf. [5]): 

 

                                                 
26

 The subscript i is ommited to clear the notation.  
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(8) 

where: TTTT

Z

T ςΣρ
1

,11




 ; TTTTT

Z

T ,1

1

,11 1 




 ρΣρ ; ),...,( 1,1,1,1  

TTTTT ρ  which refers to 

the vector of correlations of 1TY  with each element of  iYY ,...,1
; ))(),...,(( 1

1

1

TT uu  ς ; ϕ 

i Φ –density and cumulative distribution function of standardized normal distribution, 

respectively. In turn, from (7) and (8) the conditional expectation is expressed as  (cf. [5]):

   

       })({| 11

1

11 ZFEYE Z

T

Z

TTZTTT 



  yY , (9) 

where the expectation on the right-hand side is computed for a standard normal random 

variable Z. 

4. Application 

To illustrate the proposed model we consider the portfolio provided by a Polish insurance 

company. The data consists car insurance panel of 245 policies in the period 2007-2010. The 

distribution of non-zero total claims amount 41,...,YY , being the response, in subsequent years 

is displayed in Figure 1.  
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Figure 1: Histograms of total claims amount 

 

Source: own calculations 

There are four categorical covariates influencing the total claims amount and 

information on the exposure time in analyzed portfolio. Details on the factors are given in 

Table 1. 

Table 1: Details on rating facotrs 

Rating Factors Categories/Number of observations 

ENGINE BEN   DIE  

183      62 

POWER RANGE 0-60  101-120 121-140 141-160    161+   61-80  81-100  

    44      58             23       4              2          59      55 

GENDER 0 (Femnale)      1 (Male) 

      41               204 

KIND OF PAYMENT  Cash      Transfer 

 195           50 

Source: own calculations 
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To get a general idea of how the covariates influence the response we have a look at 

the plots. Figure 2 visualizes means of total claims amount and the confidential interval in all 

categories of rating factors in 2010. 

 

Figure 2: Means of total claims amount of rating factors  in 2010 by categories 

 

Source: own calculations 

 

Plots show that the means of categories of every covariate have the significant ranges 

between the highest and the lowest value. It leads to the presumption that  all factors 

differentiate the value of total claims amount. Hence we introduce this covariates into the 

GLM.  

Our goal in modeling is to estimate the expectation of total claims amount for single risk 

in 2011 taking into account correlated observations from years 2007-2010. Copula-based 

model is described by following assumptions: 
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1. Marginal models – Tweedie’s compound Poisson regression, where responses are 

20102007 ,...,YY  with parameter vectors )',),'exp(( ttitit p βx , 2010,...,2007t  

2. Dependence accommodates 4-dimentional Gaussian copula for which the correlation 

structure for Σ  is autoregressive of order 1 (AR1) 

It means that the parameter vector is of the form )',,...,,,...,,,...,( 414141  ppββ , where   

corresponds the parameter matrix  























1

1

1

1

23

2

2

32

1









AR . 

To get the parameter estimators we implement the IFM method in R software. First the 

margins are fitted as well as the copula parameters. We use the function cpglm{cplm} 

providing Tweedie’s compound Poisson regression Tab. 2 presents results. 

 

Table 2: Margin parameters  

Parameter 2007yr. 2008yr. 2009yr. 2010yr. 

tp̂  1.42 1.39 1.42 1.38 

t̂  584.58 523.42 662.62 624.59 

Intercept 5.88 (0.86) 6.05(0.63) 5.56(0.87) 5.44(0.91) 

ENGINE.DIE 0.14 (0.88) -0.68(0.67) -0.42(0.94) 0.26(0.95) 

GENDER -0.36 (0.94) -0.13(0.68) 1.18(0.75) 1.29(0.68) 

KIND OF 

PAYMENT. transfer 

0.83 (0.83) 0.63(0.79) 0.89(0.87) -1.34(1.06) 

Source: own calculations 
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Next the 4-dimentional copula is fitted. In order to estimate the copula parameters we use 

fitCopula{copula} assuming Gaussian family with AR1 structure of correlation.The 

estimated parameter is 189,0ˆ  .  Finally the predictor of total claims amount for singe risk 

in 2011yr. is obtained by using (9) assuming that margin in 2011 r. is the same as the margin 

in 2010 and the parameter vector is of the form ),,,( 234

,1  TTρ . The histogram of the 

predictors for all risks in portfolio is displayed in Fig. 3. 

 

Figure 3: Predicted total claims amount in the portfolio 

 

 

In turn the Figure 4 provides the boxplot of the predicted total claims amount according to 

regressors: GENDER, ENGINE, KIND_OF_PAYMENT. 
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Figure 4: Total claims amount according to regressors  

 

Source: own calculations 

 

Generally the high dispersion in the values of future claims is observed. The figure shows that 

the higher value of future claims is generated by man driving diesel and paying by cash. Much 

lower values are obtained by policyholder driving benzine and using transfers.  

 

5. Final remarks 

The article considered the problem of prediction of the total claims amount in the next period 

based on individual claims history. This is of course a fundamental problem of credibility 

theory. In our paper, differently from the classical credibility models (where it is assumed 

conditional independence or independence), the relationship between claims occurring in 

subsequent periods is allowed. The structure of this relationship is captured with Gaussian 

copula. We extend the model offered in [5] by proposing the use of Tweedie's compound 

Poisson distribution with a regression component in margins modelling. The proposed 

approach has been illustrated on real data from the Polish insurance market.  
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