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VÝSKUMNÁ ÚLOHA VEGA č. 1/3800/06:  

AKTUÁRSKE MODELY V ŽIVOTNOM POISTENÍ V PODMIENKACH 

POISTNÉHO TRHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY PO VSTUPE  

DO EURÓPSKEJ ÚNIE 

SAKÁLOVÁ Katarína (SR) 
 

Riešiteľský kolektív vedeckého projektu VEGA č. 1/3800/06 Aktuárske modely 

v životnom poistení v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky po vstupe do 

Európskej únie tvoria 6 členovia Katedry matematiky a jeden zahraničný externý 

spolupracovník.  

Vedúca projektu:  

       Doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc. 

Spoluriešitelia (zmeny počas riešenia a aktuálny stav za r. 2006):  

doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD., – zástupkyňa vedúcej projektu 

prof. RNDr. Vladimír Huťka, CSc., − odišiel v júli 2006 

RNDr. Viera Sekerová, PhD. 

RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., − odišla januári 2006 

Mgr. Ing. Ingrid Krčová, PhD. 

Ing. Miroslava Johanesová 

Uvedená výskumná úloha nadväzuje na výsledky úspešných predchádzajúcich 

výskumných úloh VEGA, ktorých zodpovedným riešiteľom bol prof. Huťka, a interného 

grantu „Životné poistenie a aktuárska matematika v podmienkach poistného trhu Slovenskej 

republiky“, ktorého  zodpovednou riešiteľkou  bola autorka príspevku.  

Pri riešení predkladaného projektu  sa zameriame najmä na: 

– aktíva a prebytok životnej poisťovne, jej investíčnú politiku a ďalšie aktuárske 

analýzy, 

– oceňovanie produktov životnej poisťovne so zameraním na poistenie viacerých osôb, 

– ďalší rozvoj matematických modelov aktuárskych výpočtov v životnom poistení 

s dôrazom na poistenie viacerých osôb a určovanie aktuárskej hodnoty záväzkov 

životnej poisťovne, 

– aktuárske analýzy v oblasti dôchodkového poistenia, 
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– kompatibilitu použitých metodických postupov vo vyššie uvedených oblastiach 

výskumu s postupmi používanými v zahraničí, najmä v krajinách Európskej únie 

Napriek tomu, že úloha sa rieši len od januára 2006, riešitelia majú už niekoľko 

publikačných výstupov. Ako výstupy riešenia boli:  

– monografia: Sakálová K.: Aktuárske analýzy v životnom poistení, 

– vystúpenie na vedeckej konferencii v zahraničí, 

– článok v zborníku vedeckej konferencie v zahraničí. 

Vedecký výskumný kolektív pripravuje ďalšie publikačné výstupy, ktorých vydanie sa 

očakáva v druhej polovici roka 2006. Členka riešiteľského kolektívu Ing. Johanesová úspešne 

pokračuje v doktorandskom štúdiu. Tematika práce je zameraná na riešenie problematiky 

výskumnej úlohy. 

 

 


