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ÚVOD 

Penzijný model v Slovenskej republike je založený na troch pilieroch. I. pilier 

je priebežne financovaný, dávkovo definovaný systém, ktorý definuje zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. II. pilier má kapitalizačný charakter, čo 

predstavuje zhodnocovanie vo fondoch dôchodkových správcovských spoločností na 

základe zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. III. pilier je 

založený na dobrovoľnej báze, kde hlavnou výhodou pre zamestnanca je získanie 

doplnkového dôchodku. Pre zamestnávateľa je poskytnutá daňová úľava na príspevky 

zamestnancovi a zamedzuje fluktuácii, pretože má aj motivačný charakter. III. pilier 

definuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.  

Suma na výpočet doživotného dôchodku z II. piliera a III. piliera závisí od 

výšky nasporenej sumy, zhodnotenia a jednotlivých poplatkov dôchodkovej 

správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Tieto faktory 

ovplyvňuje najmä mesačná mzda sporiteľa, investičná stratégia a poplatky v sporiacej 

a výplatnej fáze dôchodkového sporenia. Výšku dôchodku potom ovplyvňujú len tieto 

rizikové faktory, a to nasporená suma a klientov vek.  

Cieľom práce je zistiť, akú výšku dôchodku bude poberať sporiteľ, ak sporil od 

roku 2005 v II. pilieri a od roku 2009 v III. pilieri pri použití moderných poistno-

matematických metód. Taktiež sa práca venuje poplatkovej štruktúre a celkovému 

nastaveniu dôchodkového sporenia podľa platnej legislatívy a porovnáva výšku 

dôchodku pre zamestnanca, ktorý bude poberať dôchodok z II. a III. piliera, vzhľadom 

na dôchodok z I. piliera. 

V práci ponúkame prípadovú štúdiu pre sporiteľa, ktorý dosiahol dôchodkový 

vek a sporil v II. a III. pilieri. Kladieme dôraz na reálne zhodnotenie úspor a výšku 

dôchodku, ktorú bude sporiteľ poberať. Vychádzame z úmrtnostných tabuliek 

Slovenskej republiky, ktoré ovplyvňuje Smernica rady 2004/113/ES z 13. decembra 

2004 o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v prístupe k tovarom a službám, 

pretože pravdepodobnosti úmrtia sú tým pádom pre obe pohlavia rovnaké. Taktiež 

vychádzame zo špecifických úmrtnostných tabuliek, 1v ktorých sa predpokladá vyššia 

miera dožitia. Všetky výpočty, realizované v tejto práci a pravdepodobnosti sú 

v priloženom súbore formátu MS Excel. 

 
1 vypracoval Ing. Pavlom Zimmermann z Vysokej školy ekonomickej v Prahe 
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1. DÔCHODKOVÝ SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Cieľom starobného dôchodkového sporenia je zabezpečiť príjem zamestnanca 

v starobe a pozostalým pre prípad jeho smrti. Sociálny systém vychádza zo zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon o sociálnom 

poistení definuje konkrétne nástroje vyplácania nasporenej sumy, ich výšku, povinnosť 

začať vyplácať dôchodok a jeho zánik.  

1.1. I. pilier – dôchodkové poistenie 

Dôchodkové poistenie v Slovenskej republike vymedzuje zákon č. 461/2003 Z. 

z. o sociálnom poistení. Patrí k rozsahu sociálneho poistenia, ktoré vymedzuje aj iné 

druhy sociálneho poistenia popísané v Tabuľke 1.  

Správcom dôchodkového poistenia v Slovenskej republike je Sociálna 

poisťovňa a podľa informácií dostupných na webovej stránke Národnej banky 

Slovenska, osoba poistená iba v I. pilieri platí odvody iba do Sociálnej poisťovne 

a príjem v starobe jej zabezpečí iba Sociálna poisťovňa podľa počtu odpracovaných 

rokov, príjmov počas života a aktuálnej dôchodkovej hodnoty v danom roku. 

Dôchodková hodnota sa podľa § 64 zákona č. 461/2003 Z. z. sa upravuje k 1. januáru 

a je platná vždy k 31. decembru a určí sa ako podiel priemernej mesačnej mzdy za 3. 

štvrťrok v predchádzajúcom roku a priemernej mesačnej mzdy za 3. štvrťrok dva roky 

predchádzajúceho prebiehajúceho kalendárneho roka.  

1.2. II. pilier – starobné dôchodkové sporenie 

V Slovenskej republike je dôchodkový systém rozdelený na takzvané piliere. I. 

pilier priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém, pričom zásluhovosť 

v tomto systéme sa stanoví na základe výšky platieb a odplata na základe 

poskytovaných dávok. Dôchodok sa následne vypláca z toho, čo odvedú aktuálni 

poistenci v I. pilieri. Výška dôchodku závisí od zásluhovosti čo znamená, že výška 

platieb do systému je prepojená s výškou dávok v starobe. Starobné dôchodkové 

sporenie má kapitalizačný charakter, teda peniaze v jednotlivých fondoch, na rozdiel 

od príspevkov v I. pilieri, majú zabezpečiť príjem v starobe konkrétneho poistenca. 

II. dôchodkový pilier vznikol 01. 01. 2005. Jeho cieľom bolo nezruinovať 

verejné financie, zabezpečiť primeranú výšku dôchodku a zhodnocovať peniaze 
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sporiteľov. Dôvodom vzniku bol nepriaznivý demografický vývoj a ohrozenie 

solventnosti Sociálnej poisťovne v budúcnosti. Vznikol na základe zákona č. 43/2004 

Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a stal sa súčasťou dôchodkového systému 

v Slovenskej republike.  

Nasporenú sumu ovplyvňuje aj to, či sporiteľ vstúpil do II. piliera a sporí aj 

kapitalizačným spôsobom. Ak sa sporiteľ tak rozhodol, dôchodkové poistenie, ktoré je 

v celkovej výške 18 %, prerozdeľuje Sociálna poisťovňa aj do II. piliera podľa 

Prílohy 1 tohto dokumentu.  

V Prílohe 1 ponúkame prehľad jednotlivú výšku príspevkov do Sociálnej 

poisťovne, ktoré predstavujú výšku 18 %. Na tomto základe identifikujeme odvody, 

ktoré sporiteľ odvedie ročne a mesačne, podľa sadzby odvodov do II. piliera. Sadzba 

odvodov do II. piliera sa podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 

sporení počíta z celkového vymeriavacieho základu, čo v našom prípade predstavuje 

priemernú mesačnú mzdu. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie za mesiac sú 

následným vyčíslením podľa percentuálnej sadzby odvodov do II. piliera. V roku 2012 

sa menila výška sadzby poistného a 8 mesiacov platil sporiteľ až 9 % a zvyšné 4 

mesiace bola výška sadzby len 4 %. Teda aj suma v tomto riadku je priemerom 

mesačných odvodov na starobné dôchodkové sporenie. Ako je zrejmé z Prílohy 1, 

evidujeme výrazný pokles odvodov do II. piliera v rokoch 2012 a 2013. Tento pokles 

spôsobila práve zmena sadzby odvodov do II. piliera. 2 

Celkové príspevky do II. piliera predstavujú v našom modeli výšku 9 969,22 €.  

Na Slovensku spravujú peniaze v II. pilieri takzvané dôchodkové správcovské 

spoločnosti. Zamestnanec si podľa svojich záujmov a preferencií vyberie správcovskú 

spoločnosť, v ktorej bude prostriedky zhodnocovať. Zhodnotenie samozrejme nezávisí 

len od výberu spoločnosti, ale aj od stanovenej investičnej stratégie fondu, ktorú si 

klient zvolí. Dôchodkové správcovské spoločnosti majú povinnosť spravovať jeden 

dlhopisový garantovaný fond a jeden negarantovaný akciový fond.  

Vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť môžu len poisťovne alebo 

zaisťovne, ktoré spĺňajú podmienky takejto činnosti podľa zákona č. 39/2015 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V našom prípade sa musia 

týmto zákonom riadiť dôchodkové správcovské spoločnosti, ale aj doplnkové 

 
2 Ďalší rast alebo pokles bude závisieť od výšky mesačnej mzdy sporiteľa a od zmien sadzieb, 

ktoré sú momentálne nastavené po rok 2024 a nemali by sa meniť. 
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dôchodkové spoločnosti. Takisto zaisťujú aj vyplácanie dôchodkov, ktoré plynú 

z charakteru ich činností. Podľa § 23 tohto zákona, poisťovne a zaisťovne sú povinné, 

pri spravovaní peňazí svojich klientov, pristupovať obozretne. Tento fakt ovplyvňuje 

celkovú výšku dôchodku vo výplatnej fáze dôchodkového poistenia. 

Pre účely našej práce je v Prílohe 2 identifikovaná priemerná výnosnosť fondov 

jednotlivých spoločností. My budeme identifikovať fondy, ktoré sú zákonne stanovené 

a spoločnosti ich musia vytvárať. Podľa zákona č. 43/2004 Z. z. sú týmito fondami 

akciový negarantovaný fond a dlhopisový garantovaný fond.  

Príloha 2 popisuje priemernú výnosnosť jednotlivých fondov, ktorá je popísaná 

za celú dobu od vzniku fondu. Ako sme už spomínali v predošlej časti práce, jednotlivé 

fondy sú produkty dôchodkových správcovských spoločností. Čo sa týka výnosnosti 

garantovaných fondov, je najvýnosnejší fond DDS Poštovej banky, d. s. s., a. s. 

STABILITA a v oblasti negarantovaných fondov je to PROGRES spoločnosti Allianz 

– Slovenská d. s. s., a. s. V našom modeli však použijeme fondy VÚB Generali d. s. s., 

a. s. PROFIT a KLASIK, kvôli dostupnosti údajov o dôchodkových fondoch. Výber 

práve týchto fondov sme stanovili aj na základe toho, že indexový fond nebol v roku 

2005 ešte otvorený a je to najrizikovejší fond.  

1.3. III. Dôchodkový pilier 

III. dôchodkový pilier spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti. Doplnkové 

dôchodkové sporenie je upravené zákonom č. 650/2004 Z. z. Doplnkové dôchodkové 

sporenie je dobrovoľné a o vstupe rozhodne zamestnanec. Zamestnanec v tomto pilieri 

dokáže dobrovoľne sporiť za účelom zaistenia doplnkového príjmu v starobe. Hlavnou 

výhodou uzavretia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je príspevok 

zamestnávateľa. Účelom tejto zmluvy zo strany zamestnávateľa je najmä motivácia 

zamestnanca a zamedzenie fluktuácie v podniku. Podľa webovej stránky Ministerstva 

práce sociálnych vecí a rodiny, informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení sú 

uverejňované v kolektívnych zmluvách podnikov, ktoré sú výsledkom vyjednávania 

medzi odbormi a zamestnávateľmi alebo ich zamestnávateľ dohodne so 

splnomocnenými zástupcami zamestnancov. Výška týchto príspevkov je dohodnutá 

v účastníckej zmluve. Dobrovoľnosť príspevkov zamestnávateľa však neplatí v prípade 

rizikových prác. V tomto prípade je zamestnávateľ povinný prispievať vo výške 
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najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmov vo výplate. 

Zamestnanec v tomto prípade prispievať môže, ale nemusí.  

III. pilier dobrovoľný, ak zamestnanec nevykonáva rizikovú prácu, príspevkovo 

definovaný a kapitalizačný, ako v prípade II. piliera. Cieľom je teda nielen sporiť, ale 

aj zhodnocovať prostriedky, ktoré sa hromadia príspevkami v daných fondoch.  

Podľa Škrovánkovej 2015, je cieľom III. piliera získať doplnkový príjem 

v starobe. Účastníci takéhoto sporenia môžu nasporené peniaze dostať v rôznych 

formách podľa podmienok v § 16 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom 

dôchodkovom sporení. Účastníkovi vzniká nárok na vyplácanie doplnkového dôchodku 

ak:  

 má sporiteľ nárok na vyplácanie starobného alebo predčasného 

starobného dôchodku podľa zákona 461/2003 Z. z., 

 dovŕšil vek, ktorý je potrebný na odchod do dôchodku v príslušnom 

kalendárnom roku.  

V tomto rozsahu, môže sporiteľ požiadať o vyplácanie doživotného alebo 

dočasného doplnkového starobného dôchodku, pričom dočasný sa musí vyplácať 

minimálne 5 rokov. Sporiteľ môže požiadať aj o jednorazové vyrovnanie a suma 

nesmie byť nižšia ako 50 % hodnoty osobného účtu účastníka, a to v kombinácii 

s vyplácaním doplnkového doživotného dôchodku. V prípade, že sa sporiteľ rozhodne 

využiť kombináciu jednorazového vyrovnania a dočasného doplnkového dôchodku, 

musí byť suma, ktorá sa vyrovná jednorazovo, minimálne 75 % z osobného účtu 

sporiteľa.  

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môže zamestnanec znížiť svoj 

základ dane o 180 eur, čo tvorí maximálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane za 

príspevky do III. piliera. Suma nezdaniteľnej časti tohto charakteru sa odvíja od toho, 

koľko zamestnanec preukázateľne zaplatil. Zároveň platí, že daňovník si môže uplatniť 

túto nezdaniteľnú časť iba v prípade, ak: 

 sporiteľ má uzatvorenú zmluvu po 31. 12. 2013 a zaplatil príspevky na 

doplnkové dôchodkové sporenie na základe účastníckej zmluvy, 

 nemá uzatvorenú inú zmluvu podľa zákona 650/2004 Z. z. 

Túto výhodu úpravy základu dane môže využiť aj zamestnávateľ na príspevky 

pre zamestnanca. Táto výhoda sa líši najmä vo výške uplatnenej nezdaniteľnej časti 
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základu dane. Zamestnávateľ môže prispievať až do výšky 6 % hrubej mzdy 

zamestnanca a tieto príspevky sú oslobodené od dane a odvodov.  

Podľa informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnených 

k dátumu 31. 12. 2019, využívalo tento spôsob sporenia 833 596 ľudí.  
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2. SPORIACA FÁZA STAROBNÉHO A DOPLNKOVÉHO 

DÔCHODKOVÉHO SPORENIA 

Suma na výpočet doživotného dôchodku z II. piliera závisí od výšky nasporenej 

sumy, zhodnotenia a jednotlivých poplatkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 

Dôležitá je aj časová hodnota peňazí, pretože časom dochádza k znehodnoteniu 

vplyvom inflácie. Analytická časť práce je venovaná modelu, ktorý vychádza zo 

sporiacej časti starobného a doplnkového dôchodkového sporenia a výplatnej fázy. 

Pri výpočtoch v našej práci predpokladáme, že sporiteľ sa narodil 01. 05. 1958 

a je muž. Takisto .predpokladáme, že sporiteľ vstúpil 01. 01. 2005 vo veku 46 rokov 

a 8 mesiacov do II. piliera a sporil do 01. 01. 2021, kedy odišiel do dôchodku vo veku 

62 rokov a 8 mesiacov. Tento predpoklad je stanovený podľa zákona č. 461/2003 Z. z. 

a prílohy 3a, v ktorom sú stanovené jednotlivé dôchodkové veky. K 01. 01. 2021 bude 

mať sporiteľ odpracovaných 40 rokov. Práca charakterizuje jednotlivé fázy a zahŕňa 

aspekty sporenia, ktoré vychádzajú zo zákona č. 43/2004 Z. z. V našom modeli 

vychádzame z vývoja priemernej mesačnej mzdy od roku 2005, kvôli stanoveniu výšky 

odvodov do sociálnej poisťovne a následne dôchodkovým správcovským 

spoločnostiam.  

Taktiež predpokladáme, že sporiteľ má otvorený aj III. pilier a na základe zberu 

dát, budeme predpokladať, že zamestnávateľ sporiteľovi prispieva 2 % 

z vymeriavacieho základu. Tento fakt je vo väčšine prípadov podmienený tým, že aj 

zamestnanec prispieva takú istú sumu, takže to zahrnieme do výpočtov. Zber údajov 

o príspevkoch zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie je zhrnutý 

v Prílohe 3 tejto práce. 

2.1. Zhodnotenie vo fondoch a investičná stratégia II. piliera 

Výška zhodnotenia a nasporenej sumy, záleží od vývoja hodnoty dôchodkových 

jednotiek vo fonde. Hodnota dôchodkových jednotiek záleží od dôchodkovej 

správcovskej spoločnosti, pretože určuje výšku jednotlivých položiek portfólia napr. 

nákupom akcií, dlhopisov, drahých kovov. 

Náš model zahŕňa zhodnotenie vo fondoch za obdobie, ktorého výkonnosť už 

poznáme. Sporiteľ vstúpil do II. piliera v roku 2005, kedy bol vstup povinný. Sporiteľ 
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mal 46 rokov a 8 mesiacov v tomto období. Výška čistej hodnoty fondu a hodnoty 

jednej dôchodkovej jednotky sa datujú až na koniec marca roku 2005, čo znamená, že 

sociálna poisťovňa poslala úspory jednotlivých sporiteľov dôchodkovej správcovskej 

spoločnosti s oneskorením 2 mesiace. V práci budeme počítať s okamžitým 

prerozdelením, aby bolo možné modelovať jednotlivú prerozdelenú výšku k priemernej 

mesačnej mzde v hospodárstve Slovenskej republiky a určiť nasporenú sumu sporiteľa.  

Zákon 43/2004 Z. z. stanovuje aj investičnú stratégiu, ktorou sa má čistá 

hodnota majetku presúvať z iného fondu do dlhopisového. § 92 stanovuje presun čistej 

hodnoty majetku podľa veku sporiteľa. Investičná stratégia podľa § 92 je znázornená 

v Prílohe 4 tohto dokumentu. 

Ako môžeme vidieť v Prílohe 4, ak sporiteľ zhodnocuje svoje úspory v inom, 

ako dlhopisovom fonde, musí svoj majetok presunúť do dlhopisového fondu. Existuje 

aj možnosť tento percentuálny podiel znížiť. Znížiť sa dá ma maximálne na polovicu, 

čo sporiteľ musí písomne oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zákon 

takisto stanovuje, že sporiteľ môže sporiť v maximálne dvoch dôchodkových fondoch, 

čo je podľa predošlej tabuľky nevyhnutné, pretože napríklad v 52. roku života sporiteľa, 

dochádza k presunu 10 % čistej hodnoty majetku do dlhopisového fondu a 90 % ostáva 

v inom fonde. 

Zákon č. 43/2004 Z. z. hovorí o presune čistej hodnoty majetku sporiteľa. Náš 

model však zahŕňa aj presun jednotlivých príspevkov rozdelený podľa stratégie vyššie. 

Teda od 52. roku života sporiteľa, budeme presúvať majetok aj príspevky podľa Prílohy 

4 tejto práce. 

Samotné zhodnotenie úspor závisí od hodnoty dôchodkových jednotiek 

a okamihu nákupu. Náš model predstavuje sporenie v akciovom a dlhopisovom fonde 

VÚB Generali d. s. s., a. s., kvôli dostupnosti údajov na stránkach dôchodkových 

správcovských spoločností. 

Na stanovenie výnosnosti fondu použijeme ukazovateľ kumulatívneho výnosu 

fondu. Kumulatívny výnos fondu odzrkadľuje situáciu jednorazovej investície na 

začiatku obdobia v plnej výške. V II. pilieri sa však sporí pravidelne a tým pádom sú 

príspevky pripisované priebežne. Od toho závisí aj zhodnotenie vo fondoch. V Prílohe 

5 je porovnaný kumulatívny výnos úspor a kumulatívny výnos fondu, bez zahrnutia 

poplatkov od roku 2005 po 2019, kedy náš sporiteľ dosiahol 61 rokov a presunul celú  
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Ako uvádzame v Prílohe 5, na celkovú výnosnosť úspor majú veľký vplyv 

najmä výkyvy zhodnocovania vo fonde. Oproti kumulovanej výkonnosti fondu je 

reálne zhodnotenie úspor podstatne nižšie. V istých fázach sporenia dokonca záporné. 

Čo sa týka roku 2017, keď začal kumulatívny výnos úspor klesať, už bolo do 

dlhopisového fondu presunuté 80 % hodnoty účtu sporiteľa. Kumulatívny výnos úspor 

01. 05. 2019 predstavoval 7,65%, ale tento údaj neodzrkadľuje reálne zhodnotenie kvôli 

presunom majetku. Ak by sme chceli vyčísliť kumulatívny výnos úspor aj s poplatkami, 

museli by sme túto hodnotu vyčísliť za každý rok, kde došlo k presunu majetku do 

dlhopisového fondu. Aj napriek presunom je záporným úročením spôsobené vyššie 

zhodnotenie v prípade zahrnutia poplatkov ako bez poplatkov, a to vo výške 9,66%. 

Hodnota účtu sporiteľa v tomto okamihu predstavovala len 81,49 € a boli do fondu 

platené ďalšie príspevky už len v podstatne nižšom pomere ako do dlhopisového fondu. 

Sporiteľ v našom modeli prispieva do fondu vždy k prvému dňu v mesiaci. 

Uvedomujeme si, že príspevky do fondu sú platené s oneskorením a aj samotné 

prerozdelenie príspevkov Sociálnou poisťovňou je pomalšie. Avšak, na konci obdobia 

by tento fakt spôsobil 2 až 3 príspevky, ktoré by sme nevedeli zahrnúť do výplatnej 

fázy, keďže by boli ešte nerozdelené sociálnou poisťovňou. Preto sme zvolili model, 

kde sú príspevky uhrádzané vždy k prvému dňu v mesiaci, po vyčíslení sporiteľovej 

mzdy. 

Kumulatívny výnos fondu predstavuje zhodnotenie podľa hodnoty 

dôchodkových jednotiek vo fonde. Kdežto kumulatívny výnos úspor berie do úvahy aj 

sumu zaplatených príspevkov a hodnotu účtu sporiteľa. Pre porovnanie reálneho 

zhodnotenia fondu a úspor použijeme Prílohu 6, kde rozlíšime kumulatívny výnos 

fondu a kumulatívny výnos úspor v prípade dlhopisového fondu. Tieto údaje budeme 

modelovať na obdobie sporiteľa v dlhopisovom fonde od 01. 05. 2010 po 31. 12. 2020. 

Tieto údaje sú zahrnuté bez poplatkov vo fonde. 

Ako môžeme vidieť v Prílohe 6, výnos samotného fondu je vyšší ako výnos 

úspor, čo spôsobuje najmä investičná stratégia fondu, pretože jednotlivé príspevky sú 

platené pravidelne. Znamená to tiež, že ak by bola celá suma príspevkov zaplatená 

jednorazovo, sporiteľ by bez zahrnutia poplatkov dosiahol zhodnotenie vo výške 

kumulatívneho výnosu fondu 23,38 %. Výnos dlhopisového fondu, v našom modeli, 

v prípade pravidelných príspevkov predstavoval ku 31. 12. 2020 výšku 11,29 % a ak 

by sme zahrnuli do tejto hodnoty aj poplatky, konečný kumulatívny výnos úspor by bol 
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na úrovni len 9,12 %. Kumulatívny výnos úspor predstavuje vyššie výkyvy vzhľadom 

na kumulatívny výnos fondu, pretože vždy k 01. 05. daného roka je do fondu vložená 

časť hodnoty účtu z akciového fondu, kvôli nastavenej investičnej stratégií v zákone 

43/2004 Z. z.  

Zákon 43/2004 Z. z. definuje aj maximálne poplatky, ktoré si môže dôchodkové 

správcovské spoločnosti účtovať. Tieto poplatky si poisťovne zároveň účtujú, v roku 

2021, v najvyššej výške vo všetkých fondoch. Podľa § 63 existujú 3 druhy poplatkov, 

a to:  

 odplatu za správu dôchodkového fondu, 

 odplatu za vedenie osobného účtu, 

 odplatu za zhodnotenie majetku vo fonde. 

Odplata za správu dôchodkového fondu sa vypočítava ako priemerná čistá 

hodnota dôchodkového fondu za uplynulý kalendárny rok, ktorý sa prepočíta na všetky 

dôchodkové jednotky všetkých sporiteľov v dôchodkovom fonde, vo výške 0,3 %. 

Vypočítava sa predbežná čistá hodnota majetku na tento účel. My však už tieto hodnoty 

poznáme a nemusíme ich určovať, preto ich vyčíslime formou čistej hodnoty fondu 

a hodnoty jednej dôchodkovej jednotky. Tým získame údaj o počte všetkých 

dôchodkových jednotiek vo fonde. Následne znížime v kalendárnom roku hodnotu účtu 

nášho sporiteľa formou pomernej časti vzhľadom na počet dôchodkových jednotiek 

v celom fonde a počtom jednotiek na základe hodnoty účtu nášho sporiteľa. 

Dôchodková správcovská spoločnosť má povinnosť tieto hodnoty určovať denne 

a znižovať hodnotu majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota je však pri jednotlivých 

rokoch už znížená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a preto, my vyčíslime len 

poplatok vzhľadom na počet dôchodkových jednotiek v našom modeli. Ten sa následne 

odpočíta z hodnoty účtu na konci kalendárneho roka a prepočíta sa aj počet 

dôchodkových jednotiek vo fonde. Náš výpočet je v tomto prípade orientačný, pretože 

údaje ohľadom čistej hodnoty v dôchodkovom fonde sú už znížené o tento poplatok. 

Dôchodková správcovská spoločnosť má podľa zákona 43/2004 Z. z. § 63a povinnosť 

udávať čistú hodnotu majetku, už zníženú pomernou časťou za pracovný deň. 

Ak by sme teda sporili vo fondoch VÚB Generali d. s. s., výsledná nasporená 

suma formou investičnej stratégie by predstavovala 11 300,58 € po zhodnotení vo 

fondoch a zahrnutí všetkých poplatkov. 
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2.2. Zhodnotenie vo fondoch a poplatky III. piliera 

V tejto časti práce sa budeme venovať zhodnoteniu vo fondoch spoločnosti NN 

Tatry – Sympatia, d. d. s., a. s., ktorá pôsobí na trhu od roku 2006.  

Rastový príspevkový dôchodkový fond, dosahoval kumulatívne zhodnotenie od 

roku 2009 po koniec roku 2020 až 68,92 %. V Prílohe 7 sú zahrnuté ukazovatele 

kumulatívneho výnosu fondu a úspor v akciovom fonde bez zahrnutia poplatkov.  

Rastový fond dosahoval opätovne podstatne vyššie zhodnotenie ako úspory vo 

fonde. Je to spôsobené najmä pravidelným investovaním. V roku 2011 dokonca 

kumulatívny výnos úspor dosahoval negatívne zhodnotenie, ale neskôr začal opätovne 

rásť. Výnos poklesol aj v roku 2020, čo bolo spôsobené krízou pandémie corona vírusu. 

Trh sa veľmi rýchlo otriasol z týchto strát a na konci roka už dosahoval také isté 

zhodnotenie ako pred pandémiou. Kumulatívny výnos fondu dosahoval zhodnotenie až 

28,70 % bez zahrnutia poplatkov vo fonde.  

Poplatky v príspevkovom fonde ovplyvnili výšku zhodnotenia úspor viac, ako 

v prípade II. piliera. Je to spôsobené vyššími sadzbami, z ktorých sa tieto poplatky 

vyčíslujú. Výnosy, ktoré sporiteľ dosiahol po zahrnutí poplatkov sú vo výške 11,53 %, 

čo je podstatne nižšie zhodnotenie úspor ako potenciál fondu. V prípade III. piliera sme 

zhodnotili aj časovú verziu zákona 650/2004 Z. z. kde sa od roku 2009, ako sporiteľ 

začal sporiť, do roku 2020 menili poplatky. Kdežto v roku 2009 existoval poplatok, 

ktorý sa reálne dotkol nášho modelu, iba za správu fondu, v roku 2010 už bol 

v príspevkovom fonde zriadený aj poplatok za zhodnotenie. Tieto poplatky sa 

princípom nelíšia od poplatkov v II. pilieri, avšak sú podstatne vyššie. Na rozdiel od 

poplatkov v II. pilieri, III. pilier nezahrňuje poplatok za vedenie osobného 

dôchodkového účtu. Poplatky, ktoré si môže doplnkový dôchodková spoločnosť 

účtovať sú za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a odplatu 

za odstupné, ktoré by ovplyvnilo výplatnú fázu. Tento poplatok je zákonom zrušený od 

roku 2014. Odplata za odstupné má byť od vtedy určená v štatúte doplnkovej 

dôchodkovej spoločnosti. 

Čo sa týka sporiacej fázy, poplatok za správu fondu sa menil každý rok 

v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Podľa zákona 650/2004 Z. z. v roku 

2009 bol poplatok vo výške 3 % z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde a účtoval 

sa ročne. V roku 2010 sa zmenil charakter a tento poplatok sa účtoval z priemernej 

mesačnej čistej hodnoty majetku vo výške 0,165 %, čo platilo až do konca roku 2013. 
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Po roku 2013 sa opätovne začal tento poplatok účtovať ročne a od 2014 bol vo výške 

1,80 %. Po roku 2014 klesal vždy o 0,1 % a zastabilizoval sa v roku 2020 na hodnote 

1,20 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo fonde. My tento poplatok určíme 

na základe pomernej časti počtu dôchodkových jednotiek v celom fonde. Výška tohto 

poplatku bola za 10 rokov a 7 mesiacov sporenia až 526,61 €. 

Poplatok za zhodnotenie majetku vo fonde je účtovaný od roku 2010. Tento 

poplatok má doplnková dôchodková spoločnosť si účtovať iba v prípade, že vzhľadom 

k predchádzajúcemu dňu, dosiahla zhodnotenie vo fonde. Výpočet tohto poplatku je 

definovaný v Prílohe 1, zákona 650/2004 Z. z., kde rastie koeficient odplaty každoročne 

o 0,01. V roku 2010 začínal na hodnote 0,10 a v roku 2020 za zastabilizoval na hodnote 

0,20. Poplatky za zhodnotenie sme takisto určovali pomernou časťou k celému fondu, 

podľa počtu dôchodkových jednotiek vo fonde a na účte sporiteľa. Výška poplatku za 

celú dobu zhodnotenia predstavovala 202,94 €. 

Ak by sme teda sporili v rastovom fonde NN Tatry – Sympatia d. d. s., výsledná 

nasporená suma by predstavovala 5548,35 € po zhodnotení vo fondoch a zahrnutí 

všetkých poplatkov. 
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3. VÝPLATNÁ FÁZA DÔCHODKOVÉHO POISTENIA 

Výplatná fáza dôchodkového poistenia je najdôležitejšou zložkou 

dôchodkového poistenia. Výška samotného mesačného dôchodku závisí od nasporenej 

sumy, podmienok výplatnej fázy, poplatkov a Svenssonovej výnosovej krivky. 

Starobné dôchodkové spoločnosti nemajú zverejnený konkrétny model vyplácania 

dôchodkov. Avšak vieme postupovať podľa metodiky, ktorými postupujú aj aktuári 

dôchodkových spoločností a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 

sporení. Dôchodkový vek nášho sporiteľa je 62 rokov a 8 mesiacov, teda pri výpočtoch 

budeme zahŕňať začiatok poberania dôchodku 63 ročného dôchodcu.  

Pri výpočtoch výšky dôchodku z II. a III. piliera budeme používať Svenssonovu 

výnosovú krivku, ktorá slúži na modelovanie penzijných produktov formou moderných 

poistno-matematických funkcií. Krivka predstavuje odhady, modelované na základe 

dát o minulom vývoji dlhopisov krajín eurozóny. Model vychádza z bezrizikových 

dlhopisov s ratingom AAA, ktoré sú dostupné na webových stránkach Európskej 

centrálnej banky.  

Taktiež budeme vychádzať z najaktuálnejších úmrtnostných tabuliek, pretože 

doba vyplácania dôchodku je stanovovaná na základe pravdepodobnosti dožitia a úmrtí 

poistenej osoby. Tento fakt ovplyvňuje do veľkej miery aj výšku dôchodku. Dôležitou 

súčasťou úmrtnostných tabuliek je Smernica rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004, 

ktorá hovorí o rovnakom zaobchádzaní s mužmi aj ženami v prístupe k tovarom 

a službám. Smernica ovplyvňuje najmä zdroj, z ktorého čerpáme dáta 

o pravdepodobnostiach dožitia a úmrtia. Po prijatí tejto smernice sa nerobia rozdiely vo 

výpočte dôchodku muža a ženy, aj keď sa výrazným spôsobom líši ich očakávaná dĺžka 

života. Zároveň použijeme aj špecifický poistný kmeň, ktorý definujú Kainhofer et al. 

2006, kde autori upravujú pravdepodobnosti úmrtia na základe zistení o sporiteľoch 

v kapitálových fondoch. V našej práci použijeme upravené úmrtnostné tabuľky pri 

zhodnotení špecifického poistného kmeňa, ktoré poskytol Ing. Pavel Zimmermann 

z VŠE Praha. Pravdepodobnosť úmrtia je nižšia, pretože sa sporitelia dožívajú vyššieho 

veku, sú bohatší, zdravší a na tomto základe sú vypracované nové selekčné tabuľky.  
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3.1. Vyčíslenie doživotného dôchodku z II. piliera 

Pri modelovaní vychádzame zo základného modelu rovnice ekvivalencie podľa 

Dicksona et al., 2009, ktorú upravíme o § 32 zákona č. 43/2004 Z. z. a náklady, ktoré 

predpokladáme. Paragraf definuje, že ak poistená osoba zomrela skôr, bolo vyplatených 

84 mesačných dôchodkov, zvyšná suma zodpovedajúca rozdielu medzi už vyplatenými 

a celkovým súčtom 84 mesačných dôchodkov musí byť vyplatená podľa § 40 tohto 

zákona. 

Pri zápisoch rovnice ekvivalencie použijeme tieto skratky: 

 S – nasporená suma formou dôchodkového sporenia, 

 D – mesačný dôchodok, 

 x – dôchodkový vek, 

 𝑃  – odúročiteľ podľa Svenssonovej výnosovej krivky, 

 t𝑞x – pravdepodobnosť, že poistený zomrie pred dosiahnutím veku x + t, 

 tpx – pravdepodobnosť, že poistený prežije najmenej do x + t veku, 

 α2 – jednorazový poplatok z poistnej sumy v €, 

 β – správne náklady v % z poistnej sumy, strhávané každý rok na jeho 

začiatku, 

 α1 – inkasné náklady v % z ročného poistného, 

 𝑎 – očakávaná prítomná hodnota polehotných mesačných anuít vo 

výške 1/12 p. j.  

Výnos podľa Svenssonovej krivky je daný týmto vzťahom:  

           (1) 

kde: 

 R (z) – výnos z dlhopisov v % p. a., 

 z – čas do splatnosti dlhopisov, 

 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 , 𝛽 ,   𝜏 , 𝜏  – parametre Svenssonovej výnosovej krivky.  

Parametre Svenssonovej výnosovej krivky sú stanovené na základe Európskej 

Centrálnej Banky k 01. 01. 2021, kedy sporiteľ v našom modeli odchádza do dôchodku. 

Všetky výpočty sú zároveň odúročené podľa tohto nasledujúceho vzťahu: 
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                            (2) 

Odúročiteľom následne upravíme očakávanú prítomnú hodnotu polehotných 

mesačných anuít na 1/12 p. j. Rovnicu ekvivalencie v našom modeli tvorí tento zápis: 

                          (3) 

Upravená rovnica ekvivalencie v našom prípade predstavuje zápis: 

                                 (4) 

pričom: 

            (5) 

Čiže výslednú sumu dôchodku stanovíme na základe vzorca (4) a rozdiel medzi 

súčtom už vyplatených a zostávajúcich dôchodkov, čo definuje § 32, na základe vzorca 

(5). 

Stanovili sme aj predpoklady, ktoré vychádzajú z § 41, kde sú definované 

oprávnené vynaložené náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri výplatnej 

fáze dôchodkového poistenia. Náklady, ktoré predpokladáme sú: 

 jednorazový poplatok z poistnej sumy vo výške 100 €, 

 správne náklady z poistnej sumy vo výške 0,50 %, 

 inkasné náklady z ročného dôchodku vo výške 5 %. 

Za týchto predpokladov by dôchodca poberal dôchodok z II. piliera vo výške 

35,12 €, pri použití špecifického poistného kmeňa. Ak by sme do výpočtu použili 

úmrtnostné tabuľky SR, mesačný dôchodok by bol vo výške 44,48 €. 

3.2. Porovnanie s dôchodkom z I. piliera 

Za predpokladu, že by poistená osoba vstúpila do II. piliera a vybrala by si fondy 

VÚB Generali d. d. s., a. s., poberala by mesačný dôchodok vo výške 42,01 €. V tejto 

časti práce porovnáme rozdiel medzi poberaným dôchodkom len z I. piliera a zároveň 

rozšírený dôchodok aj o II. pilier. Vyčíslenie mesačného dôchodku z I. piliera sa určuje 

podľa zákona č. 461/2003 Z. z., na základe vzorca: 

                                                (6) 
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kde: 

 SD – mesačná suma dôchodku, 

 POMB – priemerný osobný mzdový bod, 

 ODP – obdobie dôchodkového poistenia, 

 ADH – aktuálna dôchodková hodnota, ktorá je určená na základe rastu 

priemernej mzdy. 

Pri stanovených predpokladoch, že náš sporiteľ je 40 rokov dôchodkovo 

poistený, zarába za celú dobu priemernú mesačnú mzdu a pri vyčíslovaní POMB 

nebudeme brať do úvahy náhradné doby a pre rok 2021 je aktuálna dôchodková jednota 

vo výške 14,2107 €, výsledná suma dôchodku iba z I. piliera by predstavovala sumu 

568,20 €.  

Dôležitým faktorom je, že naša poistená osoba sporila aj formou II. piliera. 

Podľa webovej stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ak poistený 

sporí aj formou II. piliera, bude poberať dôchodok z 2 zdrojov. V tom prípade bude 

výška dôchodku z I. piliera primerane krátená suma dôchodku. To znamená, že sa bude 

primerane krátiť počet rokov dôchodkového poistenia, a to takýmto spôsobom: 

   (7) 

kde: 

 K – krátené obdobie dôchodkového poistenia v sledovanom období v dňoch,  

 St – sadzba odvodov do II. piliera v sledovanom období v %, 

 C – celková výška odvodov do I. piliera a II. piliera spolu a rezervného fondu 

solidarity v %. 

Vyčíslením tejto sumy získame hodnotu, o ktorú máme ponížiť počet dní 

dôchodkového poistenia v jednotlivých rokoch. Tieto hodnoty následne sčítame a na 

základe predpokladu, že sporiteľ vstúpil do II. piliera v roku 2005 a zotrval až do konca 

roku 2020, bude táto hodnota 4 roky a 222 dní. O túto skutočnosť ponížime hodnotu 

ODP, ktorá predstavovala 40 rokov. Primerane krátený dôchodok predstavuje z I. 

piliera výšku 502,69 €. Tieto skutočnosti sú zhrnuté na grafe v Prílohe 8. 

Ako vidíme v Prílohe 8 tohto dokumentu, v našom prípade by bola výška 

mesačného dôchodku aj s I. pilierom nižšia až o 30,33 €, čo je negatívne. Ak by aktuár 

vychádzal z úmrtnostných tabuliek Slovenskej republiky z roku 2019, dôchodok by bol 
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vo nižší len 20,97 €. Každopádne, túto stratu môže dorovnať sporenie formou III. 

piliera.  

3.3. Doživotný dôchodok z III. piliera 

Pri výpočtoch vychádzame z rovnakého modelu ako v predchádzajúcom 

prípade. Rozdielom vo vyplácaných mesačných dôchodkoch je však to, že v zákone č. 

650/2004 Z. z. nedefinuje vyplatenie pozostalých dôchodkov a teda ich nebudeme 

komponovať ani do výpočtu. Pre vyčíslenie doživotného dôchodku použijeme vzorec: 

                                                 (8) 

Stanovenie výslednej sumy pomocou špecifického poistného kmeňa by 

predstavovalo hodnotu len 16,95 € pri nasporených 5548,35 € a braním do úvahy 

rovnakých nákladov ako v II. pilieri. Ak by sme vychádzali z úmrtnostných tabuliek 

SR, tento dôchodok by predstavoval mesačnú výšku 21,91 €. Pri špecifických poistných 

kmeňoch by sme teda nedorovnali dôchodok iba z I. piliera ani doplnkovým 

dôchodkovým sporením. Pri použití úmrtnostných tabuliek by mal sporiteľ vyšší 

dôchodok o 0,93 € ak by sme zahrnuli aj dôchodok z III. piliera. V Tabuľke 1 je zhrnutá 

celková výška dôchodkov zo všetkých pilierov, pri daných predpokladoch. 

Tabuľka 1 Výška dôchodku vo všetkých pilieroch 

Forma vyplácania 

dôchodku 

Výška dôchodku pri 

použití špecifického 

poistného kmeňa v € 

Výška dôchodku pri 

použití úmrtnostných 

tabuliek SR, 2019 v € 

I. pilier 568,14 568,14 

I. a II. pilier 537,81 547,17 

I., II. a III. pilier 554,76 569,08 

Prameň: vlastné spracovanie 
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ZÁVER 

V našej prípadovej štúdii sme použili sporiteľa, ktorý vo veku 62 rokov a 8 

mesiacov odišiel do dôchodku 01. 01. 2021. Sporil formou II. piliera od veku 46 rokov 

a 8 mesiacov po dobu 15 rokov a v III. pilieri od roku 2009, 10 rokov a 6 mesiacov. 

Zároveň bol sporiteľ dôchodkovo poistený 40 rokov. 

Sporiaca fáza dôchodkového poistenia je ovplyvnená veľkým množstvom 

faktorov. Nasporená suma v II. pilieri, ktorá predstavuje výšku 11 300,58 €, je 

podstatne nižšia oproti celkovému potenciálu fondu. Zhodnotenie sa teda líši najmä 

vplyvom pravidelného investovania, pretože ak by sporiteľ vložil všetky prostriedky na 

začiatku sporenia, dosiahol by porovnateľné zhodnotenie ako celkový kumulatívny 

výnos fondu. Taktiež nasporenú sumu ovplyvňuje aj príspevok zamestnávateľa v III. 

pilieri. Tento príspevok býva podmienený rovnakým príspevkom zamestnávateľa 

a mediánová hodnota sa udržuje na 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. Ak by 

teda zamestnanec zarábal priemernú mzdu a sporil formou III. piliera v akciovom fonde 

NN Tatry – Sympatia d. d. s., a. s. dosiahol by zhodnotenie úspor vo výške 11,53 %, čo 

predstavuje 5 548,35 €. Opätovne to vzhľadom na poplatky predstavuje podstatne nižšie 

zhodnotenie, pretože potenciál fondu je na úrovni 68,92 %. Ak by sa sporiteľ chcel 

priblížiť potenciálu fondu, musela by byť zvolená minimálne zmiešaná stratégia 

investovania. Problém jednorazového a pravidelného investovania by sa dal vyriešiť 

zásahom štátu, kde by poskytoval sporiteľovi vratnú dotáciu na začiatku sporenia, ktorú 

by polovicu doby dôchodkového poistenia splácal a druhú polovicu by sporil tak ako 

doteraz, pravidelne.  

Výplatná fáza dôchodkového poistenia je ovplyvnená smernicou 2004/113/ES 

z 13. decembra 2004, ktorá definuje úmrtnostné tabuľky bez rozdielov medzi mužmi 

a ženami. Tento fakt ovplyvňuje výšku dôchodku najmä muža, pretože priemerný vek 

dožitia je nižší ako v prípade ženy. Tým pádom znižuje celkovú výšku dôchodku a to 

podstatným spôsobom. Ak by zamestnanec vstúpil do II. piliera, výška dôchodku by 

bola znateľne nižšia v porovnaní s dôchodkom z I. piliera a to aj v prípade použitia 

špecifického poistného kmeňa aj v prípade použitia úmrtnostných tabuliek Slovenskej 

republiky. Tento podstatný rozdiel by dorovnal III. pilier iba v prípade, že aktuár by 

použil úmrtnostné tabuľky SR, čo je aj napriek už kladnému rozdielu negatívne, pretože 

výška celkového dôchodku zo všetkých pilierov pri predstavovala 569,08 €. Dôležitou 

súčasťou dorovnania dôchodku sú dobrovoľné príspevky zamestnanca aj 
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zamestnávateľa, čo predstavuje náklady obetovanej príležitosti. Teda obidve 

zúčastnené strany by mohli tieto peniaze použiť inak ako na dobrovoľné sporenie.  

Cieľ práce stanovoval porovnať výšku dôchodku za daných podmienok 

a zhodnotiť jednotlivé fázy sporiacej a výplatnej fázy. Našim zistením je, že ak by 

aktuár zahrnul do výpočtu pravdepodobnosti z úmrtnostných tabuliek, vložená suma 

z II. piliera by sa klientovi vrátila približne po 18 rokoch a 8 mesiacoch a v prípade 

zahrnutia špecifického poistného kmeňa až po 23 rokoch a 8 mesiacoch. V prípade III. 

piliera by to bolo pri pravdepodobnostiach z úmrtnostných tabuliek 18 rokov a 11 

mesiacov a pri zhodnotení špecifického poistného kmeňa až 24 rokov a 6 mesiacov. Po 

zhodnotení všetkých faktorov konštatujeme, že cieľ sa nám podarilo naplniť. 
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Príloha 1 Výška príspevkov na základe priemernej mesačnej mzdy od 2005 

po 2020 

Rok 
Priemerná 
mesačná 
mzda v € 

Výška 
odvodov do 

sociálnej 
poisťovne 

(mesiac) v €

Príspevk
y do II. 
piliera 

(mesiac) 
v € 

Príspevky 
do II. 

piliera (rok) 
v € 

Sazba odvodov 
do II. piliera v 

% 

2005 573,39 103,21 51,61 619,26 9 
2006 622,75 112,09 56,05 672,54 9 
2007 668,72 120,36 60,18 722,16 9 
2008 723,03 130,14 65,07 780,84 9 
2009 744,50 134,01 67,01 804,06 9 
2010 769,00 138,42 69,21 830,52 9 
2011 786,00 141,48 70,74 848,88 9 
2012 805,00 144,90 59,03 708,40 9, neskôr 4 
2013 824,00 148,32 32,96 395,52 4 
2014 858,00 154,44 34,32 411,84 4 
2015 883,00 158,94 35,32 423,84 4 
2016 912,00 164,16 36,48 437,76 4 
2017 954,00 171,72 40,55 486,54 4,25 
2018 1013,00 182,34 45,59 547,02 4,50 
2019 1092,00 196,56 51,87 622,44 4,75 
2020 1096,00 197,28 54,80 657,60 5,00 

  9969,22  

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR a zákonov č. 
461/2003 a 43/2004 Z. z., 2021 



25 

 

Príloha 2 Priemerná ročná výnosnosť akciových a dlhopisových fondov II. 

piliera 

Garantované dlhopisové fondy Priemer p. a. 

GARANT dlhopisový garantovaný d. f.  1,825% 

STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.  2,702% 

Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.  2,003% 

Dlhopisový garantovaný d. f.  1,660% 

KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.  2,295% 

Negarantované akciové dôchodkové fondy   

PROGRES negarantovaný a. d. f. 4,272% 

PROSPERITA negarantovaný a. d. f. 2,996% 

Dynamika akciový negarantovaný d. f. 3,254% 

Akciový negarantovaný a. d. f. 2,802% 

PROFIT negarantovaný a. d. f. 3,645% 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa Asociácie dôchodkových správcovských 
spoločností, k 27. 1. 2021 
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Príloha 3 Zber dát o poskytovaní príspevku pre zamestnanca 

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov zverejnených v kolektívnych zmluvách 
daných spoločností a webovej stránky FinStat 

Názov Mesto Príspevok 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. Brezno 4 €

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo Krupina 1 %

Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica 12 €

Technická univerzita vo Zvolene Zvolen 16 €

Mesto Banská Bystrica Banská Bystrica 16,60 €

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Banská Bystrica 2 %

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica 2 %

Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a. s. 

Banská Bystrica 2 %

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 %

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica 2 %

Slovenské magnezitové závody a. s. Jelšava 35 €

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Banská Bystrica 19 €

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 2,20 %

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. 
Roosevelta Banská Bystrica 

Banská Bystrica 2,50 %

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
PODNIK, štátny podnik 

Banská Štiavnica 3 %

Železiarne Podbrezová a. s.  Podbrezová 3 %

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica 3,80 %

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica 4 %

Úrad vládneho auditu Zvolen 60 €
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Príloha 4 Presun majetku do dlhopisového fondu 

Vek sporiteľa v rokoch 
Presun čistej hodnoty majetku do 

dlhopisového fondu v % 

52 10 

53 20 

54 30 

55 40 

56 50 

57 60 

58 70 

59 80 

60 90 

61 100 

Prameň: vlastné spracovanie podľa zákona 43/2004 Z. z. § 92 
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Príloha 5 Kumulatívny výnos akciového fondu a úspor bez poplatkov 

 

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov dostupných na stránke VÚB Generali, d. d. 
s., a. s. 
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Príloha 6 Kumulatívny výnos dlhopisového fondu a úspor bez poplatkov 

 

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov dostupných na stránke VÚB Generali, d. d. 
s., a. s. 
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Príloha 7 Kumulatívny výnos v rastovom fonde bez zahrnutia poplatkov 

 

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov dostupných na stránke NN - Tatry – 
Sympatia, d. d. s., a. s. 
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Príloha 8 Porovnanie výšky dôchodku pri použití špecifického poistného 

kmeňa 

 

Prameň: vlastné spracovanie  
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