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Cieľom práce je ukázať možnosti ako investovať a zabezpečiť si dôchodok na úrovni 

mzdy, ktorú sme dostávali v produktívnom veku. V práci uvádzame model štyroch pilierov 

dôchodkového príjmu. Prvé tri piliere predstavujú aktuálny dôchodkový systém a štvrtým je 

vlastné aktívne spravované investičné portfólio, ktoré zabezpečí dorovnanie doživotnej renty. 

V práci sú použité metódy analýzy, syntézy a komparácie a sekundárne údaje sú čerpané 

prevažne z databáz PortfolioVisualizer.com a Dôchodkovej kalkulačky DDS Tatrabanky a.s.  

V teoretickej časti práce sa venujeme charakteristike pojmov súvisiacich 

s investovaním, tvorbou a správou portfólií a predstavujeme dôchodkový systém Slovenskej 

republiky. Ďalej si definujeme termíny ako sú výnos, riziko, likvidita, aktíva a ich typy. Pri 

portfóliu sa zameriavame na poukázanie významu jeho tvorby.  

V analytickej časti práce tvoríme model štyroch pilierov dôchodkového príjmu. Prvé 

tri piliere poskytujú dávky z aktuálneho dôchodkového systému a vlastný štvrtý pilier, ktorým 

je vlastné aktívne spravované investičné portfólio. V modelových príkladoch prakticky 

prepočítavame výšku príspevkov v sporiacej a dávok vo výplatnej fáze na fiktívnom 

poberateľovi doživotnej renty.  

Výsledkom našich zistení je, že fiktívny sporiteľ s počiatočnou mzdou vo výške  

1 200 EUR musí participovať vo všetkých troch dôchodkových pilieroch, ktoré mu prinesú  

58 % mieru náhrady mzdy v dôchodku. Príspevky do tretieho piliera sú vo výške 18 EUR za 

zamestnanca a 18 EUR za zamestnávateľa. Zvyšných 42 % miery náhrady dosiahne sporiteľ 

aktívnou správou jedného z troch predstavených portfólií s mesačnými príspevkami vo výške 

45 EUR po dobu 39 rokov. Z hľadiska stratégie portfolií, najvýhodnejšie je investovať do 

akcií USA, ktoré v dlhodobom horizonte prinášajú najvyššie zhodnotenie. Nakoľko sú naše 

zistenia založené na spätných testoch, ich výpovedná hodnota je obmedzená. Napriek tomu 

odporúčame zapojenie sa do všetkých dôchodkových pilierov a tiež vytvorenie a správu 

vlastného investičného portfólia s overenou investičnou stratégiou.  
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