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ÚVOD 

Miera náhrady príjmu vo forme starobných dôchodkov je na Slovensku pod 

priemerom EÚ. Po dovŕšení dôchodkového veku je väčšina ľudí poberateľom dôchodku z 

prvého piliera, ktorý však v mnohých prípadoch nedosahuje ani polovičnú výšku 

predchádzajúceho príjmu. Nádej na vyšší dôchodok predstavuje druhý a tretí pilier, ktorý však 

bol spustený až v roku 2005 a väčšina dôchodcov z nich ešte dôchodok nedostáva. Existuje 

ešte iný spôsob zvýšenia dôchodku? Vedeli by sme si zabezpečiť príjem na úrovni mzdy, 

ktorú sme dostávali v produktívnom veku?  

Predpokladáme, že na Slovensku málo ľudí využíva možnosť vytvoriť si vlastné 

investičné portfólio, ktoré by doplnilo ich budúce dôchodky. Niektorí o tomto spôsobe ani 

nevedia a určite pre väčšinu z nás je vhodné sa o téme investovania viac dozvedieť, aby sme 

prekonali bariéry a znížili riziko prípadných strát.  

Cieľom tejto práce je ukázať možnosti ako investovať a zabezpečiť si vyšší budúci 

dôchodok. Vyhľadaním a získaním informácií vytvoríme model štyroch pilierov 

dôchodkového príjmu. Prvé tri piliere predstavujú aktuálny dôchodkový systém a štvrtý pilier 

bude vlastné aktívne spravované investičné portfólio. Takéto portfólio nám zabezpečí 

dorovnanie doživotnej renty do výšky mzdy poberanej v produktívnom veku. V práci 

použijeme metódy analýzy, syntézy a komparácie a sekundárne údaje budeme čerpať 

prevažne z databáz PortfolioVisualizer.com a Dôchodkovej kalkulačky DDS Tatrabanky a.s. 
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1 INVESTOVANIE, PORTFÓLIO A DÔCHODKOVÝ SYSTÉM 

 V prvej kapitole sa budeme venovať charakteristike pojmov súvisiacich 

s investovaním, tvorbou a správou portfólií a predstavíme si dôchodkový systém Slovenskej 

republiky. Ďalej si vysvetlíme termíny výnos, riziko, likvidita, aktíva a ich typy. Pri portfóliu 

sa zameriame na poukázanie významu jeho tvorby a nakoniec si priblížime problematiku 

dôchodkov a systému troch pilierov. 

 

1.1 Investovanie 

Investovanie môžeme vnímať ako premenu finančných prostriedkov do aktív, z 

ktorých očakávame čo najvyšší výnos s primeraným rizikom. Sharpe (1990) charakterizoval 

investíciu ako obetovanie súčasnej istej hodnoty v prospech budúcej 

neistej hodnoty. To znamená, že ak sa dnes vzdáme určitej sumy na stanovené obdobie 

a investujeme ich do aktív, hodnota vložených peňazí sa nám môže zvýšiť. Platia tu ale 

faktory, ktoré ovplyvňujú náš výnos. 

Podľa Bikára a kol. (2016) sa pri investovaní vždy rozhodujeme podľa vzťahu troch 

činiteľov, vyjadrených tzv. magickým investičným trojuholníkom: likviditou, výnosmi 

a rizikom.  

 

 

Obrázok 1 Magický investičný trojuholník. 

Zdroj: Fondy.sk, 2021. 

Likvidita je schopnosť premeniť príslušné aktívum na peňažné prostriedky 

s minimálnym rozpätím. Ďalšou vlastnosťou je rýchlosť, ako možno premeniť aktívum na 

hotovosť. Rizikovosť aktíva sa definuje ako smerodajná odchýlka od jeho priemernej 
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výnosnosti. Odmenou za podstúpenie rizika sú výnosy. Výnosnosť aktív závisí od zmien ich 

trhovej hodnoty a výšky príjmov (úrokov, dividend), ktoré tieto cenné papiere prinášajú.  

Je teda zrejmé, že tieto tri činitele sa navzájom ovplyvňujú. Likvidita a riziko sa 

navzájom ovplyvňujú v nepriamej úmere, čiže čím nižšia likvidita, tým je vyššie riziko. 

Medzi likviditou a výnosmi je tiež nepriama úmera a platí pri nich, že čím je nižšia likvidita, 

tým požadujeme vyššie výnosy. Naopak od predošlých dvoch, medzi rizikom a výnosmi je 

priama úmera. Čím nesieme vyššie riziko, tým dúfame vo vyššie výnosy (Krištofík a kol., 

2010).   

Keďže už poznáme základné princípy investovania a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, 

môžeme sa teraz venovať investičným aktívam, t.j. otázke do čoho investovať. Existujú dve 

základné skupiny investícií,  reálne investície (resp. reálne aktíva) a  finančné investície (resp. 

finančné aktíva). Aktíva sú ekonomické prostriedky, od ktorých očakávame zhodnotenie. 

Pozeraním do minulosti sa snažíme zistiť, do akého prostriedku bude najvýhodnejšie vložiť 

naše peniaze (Kotulič et al., 2010). Medzi hlavné aktíva patria akcie, dlhopisy, komodity a 

meny.  

Cenný papier (CP) je listina, ktorou získava majiteľ majetkové a iné práva, ktoré musí 

emitent splniť. Tieto papiere prinášajú výhody obom stranám, investorovi aj emitentovi. 

Emitent získava finančné prostriedky pre svoje podnikanie a investori dostanú časť zo zisku 

alebo tzv. dividendu. Prvý predaj sa uskutočňuje na primárnom trhu, to je miesto kde sa daný 

cenný papier predáva prvým investorom. Neskôr prechádza na sekundárny trh, kde cenu 

ovplyvňuje dopyt a ponuka. Akcie sú druh majetkového cenného papiera a ako akcionári 

máme právo podieľať sa na riadení, zisku aj na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti 

(Vlachynský a kol., 2009). Podobne ako akcie, dlhopisy sú tiež cenným papierom, 

prostredníctvom ktorého môžu podniky získať úver od investorov. Za požičanie peňazí 

ponúka emitent investorovi výnos vo forme kupónu. Dlhopisy poznáme podnikové, 

komunálne, štátne a bankové (Jančíková, Lang, 2015). Na rozdiel od akcií, kúpou dlhopisov 

sa nestávame spoluvlastníkom spoločnosti, len jej veriteľom. Vlastnením dlhopisu 

nedostávame práva nad spoločnosťou ani nerozhodujeme pri jej riadení.  

Ďaľším aktívom sú ETF fondy. Tieto fondy sú hlavne určené pre drobných investorov. 

Tvorcovia ETF nakúpia aktíva a následne vydajú cenné papiere zložené z týchto aktív, ktoré 
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sú následne verejne obchodovateľné na burze. Takýchto ETF fondov je v súčasnosti okolo 

7000 a môžu byť zahŕňať komodity, akcie, alebo dlhopisy (Rejnuš, 2016) . 

 

1.2 Portfólio 

Bikár a kol. (2016) charakterizuje portfóliové investovanie ako nákup cenných 

papierov (dlhopisov, akcií a pod.). Portfólio môžeme predtaviť ako veľkú aktovku, v ktorej sú 

uložené všetky naše akcie, dlhopisy a ostatné finančné aktíva, ktoré vlastníme, vrátane 

hotovosti a majetku. To, čo sa nachádza vo vašom portfóliu zvyčajne závisí od veľkosti 

rizika, ktoré sme ochotní podstúpiť a od doby, na ktorú chceme investovať (capital.com, 

2021).  

Väčšina ľudí preferuje nízke rizko a veľký výnos. Investovaním iba do jediného aktíva 

by sme sa mohli vytaviť veľkému riziku, čo samozrejme nechceme. Cieľom portfóliového 

investovania je diverzifikácia rizika a získanie najlepších aktív z pohľadu výnosnosti, 

rizikovosti a likvidity. Moderná teória portfólia hovorí o zostavení portfólia aktív tak, aby sa 

pri najmenšom riziku získal najvyšší očakávaný výnos. To znamená investovať do väčšieho 

počtu cenných papierov a hľadať efektívne portfóliá, čím sa aj zníži riziko. Týmto spôsobom 

si zaručíme väčšiu bezpečnosť v očakávanom výnose (Skřivánková, 2006).  

Naopak portfólio s vyšším rizikom je vhodné pri dlhodobom investovaní. Čím dlhšie 

držíme aktíva, tým lepšie zvládame výkyvy a poklesy na trhoch. Ďalšou výhodou je fakt, že 

budeme platiť oveľa menej daní a poplatkov ako aktívni obchodníci. 

(https://haberl.sk/clanky/vyhody-dlhodobeho-investovania-do-akcii, 2021).  

 

1.3 Dôchodkový systém v SR 

Starobné dôchodkové sporenie sa skladá z dvoch fáz - sporiacej a výplatnej. V 

sporiacej fáze sporiteľ odvádza povinné, ale aj nepovinné odvody, ktoré idú v druhom 

a treťom pilieri na jeho dôchodkový účet. Tento účet je spravovaný vybranou dôchodkovou 

správcovskou spoločnosťou. Pri výplatnej fáze sa sporiteľovi vypláca starobný dôchodok 

z príspevkov a zhodnotenia, ktoré kumuloval v sporiacej fáze.  

Pri sporiacej fáze sa zameriavame na tri piliere. Prvý pilier je povinným dôchodkovým 

poistením a je v ňom zapojený každý ekonomicky aktívny občan. Sociálna poisťovňa vyberá 

https://haberl.sk/clanky/vyhody-dlhodobeho-investovania-do-akcii/
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pracujúcim ľuďom odvody vo výške 18 % z hubej mzdy, ktoré sa potom priebežne posielajú 

súčasným dôchodcom a časť z tejto sumy ide do príspevkov na druhý pilier.  

Čím ďalej je viac starších ľudí a menej pracujúcich a peniaze vybrané z odvodov by 

nestačili na výplatu dôchodkov ak by sa v roku 2005 nespustil druhý pilier pre občanov do 

veku 35 rokov. Tento pilier nie je povinný a ľudia, ktorí sa rozhodli vstúpiť do druhého piliera 

neplatia nič navyše. Príspevky v dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa investujú do 

fondov a zhodnocujú na finančných trhoch.  

Tretí dôchodkový pilier je tiež dobrovoľný a spočíva v pravidelnom sporení.  Je na 

podobnom princípe ako je sporenie v druhom pilieri, ale nie je zabezpečený z odvodov, ale 

z dobrovoľných príspevkov sporiteľov. Máme možnosť rozhodnúť sa, koľko sme ochotní 

pravidelne investovať a niekedy prispieva do tretieho piliera aj zamestnávateľ 

(https://www.adss.sk/dochodkovy-system, 2021) a (Samuelčík, 2013).  

Okrem týchto troch bežných dôchodkových pilierov môžeme tiež dobrovoľne sporiť 

a vytvoriť si vlastné investičné portfólio.   

https://www.adss.sk/dochodkovy-system
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2 ŠTYRI PILIERE PRE DOŽIVOTNÚ RENTU 

Cieľom analytickej časti práce je vytvorenie modelu štyroch pilierov dôchodkového 

príjmu. V kapitole 2.1 sa budeme venovať prvým trom pilierom, ktoré budú poskytovať 

dávky z aktuálneho dôchodkového systému. V kapitole 2.2. si „vytvoríme“ vlastný štvrtý 

pilier, ktorým bude vlastné aktívne spravované investičné portfólio. Tento model so štyrmi 

piliermi, vrátane vlastného portfólia nám zabezpečí doživotnú rentu vo výške mzdy poberanej 

v produktívnom veku, t.j. 100 percentnú mieru náhrady. V modelových príkladoch budeme 

uvažovať o fiktívnom poberateľovi doživotnej renty, ktorého si predstavíme ďalej v texte. 

 

2.1 Náhrada z troch dôchodkových pilierov 

V teoretickej časti práce sme si predstavili trojpilierový dôchodkový systém na 

Slovensku. Našu pozornosť sme zamerali na sporiacu (akumulačnú) fázu. V tejto kapitole sa 

budeme venovať výplatnej fáze a zisťovaniu predpokladanej miery náhrady z jednotlivých 

pilierov. 

Hrubá priemerná miera náhrady sa vypočítava ako podiel priemerného prvého 

dôchodku a priemernej mzdy pri odchode do dôchodku. Podľa European semester thematic 

factsheet (2021), čistý dôchodkový príjem, ktorý je možné poberať v jednotlivých členských 

štátoch po 40 odpracovaných rokoch s priemernou mzdou a po zotrvaní v zamestnaní až do 

štandardného veku odchodu do dôchodku, dosahoval v roku 2013 od 50 % do 114 % 

priemernej mzdy. Miera náhrady je celkovo skôr vyššia u osôb s nízkym príjmovým profilom 

a relatívne nižšia u zamestnancov s vyšším príjmom, pričom táto skutočnosť odráža 

prerozdeľovací charakter väčšiny verejných dôchodkových systémov. Napriek nedávnym 

reformám verejného dôchodkového systému, očakáva sa v budúcnosti nižšia miera náhrady a 

v roku 2053 by sa mala pohybovať v intervale 40,1 % do 92,5 %. 

Šrámková (2021) uvádza, že priemerná miera náhrady na Slovensku v roku 2016 bola 

46,6 % a do roku 2070 sa očakáva jej pokles o 8,2 %. Obrázok 2 nám ukazuje porovnanie 

miery náhrady medzi jednotlivými členskými krajinami EU. Údaje za Slovenskú republiku sú 

blízko priemeru EÚ. 
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Obrázok 2 Porovnanie celkovej miery náhrady v EÚ. 

Zdroj: Šrámková, 2021. 

V rámci nášho modelu so štyrmi piliermi, ktoré nám zabezpečia 100 percentnú mieru 

náhrady mzdy, potrebujeme najskôr zistiť mieru náhrady z prvého až tretieho piliera, aby sme 

si zvyšok sumy do 100 % zabezpečili prostredníctvom vlastného štvrtého piliera. Pri našej 

kalkulácii budeme uvažovať nad fiktívnym sporiteľom / poberateľom doživotnej renty, ktorý 

sa približuje charakteristike priemerného VŠ vzdelaného človeka na Slovensku. Náš fiktívny 

poberateľ má vek 25 rokov a na začiatku sporenia jeho príjem dosahuje výšku 1 200 EUR. 

Sporiteľ prispieva do všetkých troch pilierov. Príspevky do prvého a druhého piliera sú 

štandardné (spolu 18 % hrubej mzdy). Príspevky do tretieho piliera sú 18 EUR mesačne za 

zamestnanca a jeho zamestnávateľ dopláca príspevok v tej istej výške. Sporiaca fáza je 

plánovaná na 39 rokov,  čo znamená, že náš fiktívny sporiteľ pôjde do dôchodku vo veku 64 

rokov. 

Na obrázku  3 môžeme vidieť výpočty, pri ktorých sme použili dôchodkovú 

kalkulačku DDS Tatrabanky (https://www.tatrabanka.sk/sk/dochodkova-kalkulacka, 2021), 

ktorá bola vytvorená v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela. Z údajov vidíme čiastky a mieru 

náhrady za jednotlivé dôchodkové piliere. Sporiteľova posledná mzda vyjadrená v dnešných 

cenách je prognózovaná vo výške 1716 EUR. Dôchododok z prvého piliera bude 

predstavovať sumu 466 EUR, v duhom pilieri 254 EUR a v poslednom treťom suma  

277 EUR. Spolu je to 996 EUR, čo predstavuje 58 % mieru náhrady posledného príjmu. 
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Obrázok 3 Zloženie mesačného dôchodku z troch pilierov. 

Zdroj: Dôchodková kalkulačka DDS Tatrabanky a.s., 2021. 

 

2.2 Vlastné investičné portfólio pre doživotnú rentu 

V kapitole 2.1 sme zistili, že náš fiktívny sporiteľ s počiatočnou mzdou vo výške  

1 200 EUR, dobou sporenia v troch pilieroch 39 rokov, bude pravdepodobne dostávať 

mesačný dôchodok vo výške 996 EUR. Odhad jeho posledného príjmu pred dôchodkom je 

1 716 EUR (v dnešných cenách) a miera náhrady mzdy sa teda predpokladá vo výške 58 %. 

Rozdiel týchto dvoch čiastok vo výške 720 EUR predstavuje sumu mesačnej renty, ktorú 

potrebujeme pokryť vlastným investičným portfóliom. Náš ďalší čiastkový cieľ preto bude 

vytvoriť také portfólio, aby sme v horizonte 39 rokov naakumulovali cieľovú sumu, z ktorej 

budeme neskôr vyplácať doživotnú rentu vo výške 720 EUR. Tvorba a správa portfólia bude 

rozdelená na dva časové úseky – sporiacu fázu a výplatnú fázu.  

Charakteristika portfólia pre výplatnú fázu 

V našej analýze musíme začať s portfóliom pre výplatnú fázu a teda so zisťovaním 

výšky cieľovej sumy, ktorá je potrebná, aby portfólio „prežilo“ aspoň 25 rokov pri mesačnej 

výplate sumy 720 EUR. Priemerná dĺžka dožitia podľa Štatistického úradu SR v roku 2019 
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dosahovala 80,8 roka u žien a 74,3 roka u mužov. U nášho fiktívneho sporiteľa uvažujeme 

nad dĺžkou dožitia 90 rokov. Druhým parametrom a podmienkou pri charakteristike 

„výplatného“ portfólia bude zachovanie výšky cieľovej sumy v čase. Platby doživotnej renty 

teda budú plynúť iba z výnosov „výplatného“ portfólia. Simulácia parametrov portfólia je 

realizovaná prostredníctvom spätného testu v rokoch 1994 - 2020 v aplikácii 

PortfolioVisualizer (https://www.portfoliovisualizer.com/, 2021). Predpokladáme, že vývoj 

našej investície v budúcnosti bude pokračovať podobným trendom ako v minulosti. Pri 

všetkých spätných testoch sme uvažovali nad tromi alternatívami zloženia portfólií. Portfólio 

1 obsahuje iba akcie USA (100 %), Portfóliu 2 má zloženie 60 % akcie USA a 40 % dlhopisy 

USA a Portfólio 3 má zloženie 60 % akcie USA a 30 % dlhopisy a 10 % zlato. Všetky 

portfóliá sú jedenkrát ročne rebalansované, tak aby bol zachovaná váha jednotlivých aktív. 

Zároveň sú príspevky a výplaty inflačne upravené na dnešné ceny. Na obrázku 4 môžeme 

vidieť priebežný zostatok hodnoty portfólia v rokoch 1994 – 2020. Pri zadaní mesačnej 

výplatnej sumy vo výške 720 EUR sme dospeli k potrebnej počiatočnej hodnote portfólia 

v sume 140 000 EUR. Všetky tri portfóliá splnili podmienku zachovania hodnoty 

v minimálnej sume 100 000 EUR počas sledovaného obdobia. Portfólio 1 je najrizikovejšie, 

ale zároveň s najväčším výnosom v dlhodobom horizonte.  

 

Obrázok 4 Spätný test výplatného portfólia v rokoch 1994 – 2020. 

Zdroj: PortfolioVisualizer.com, 2021. 
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Na obrázku 5 vidíme hodnoty pri realizovanom spätnom teste výplatného portfólia 

v rokoch 1972 – 2020. Dlhší časový horizont sme si zvolili zámerne, aby sme dokázali, že 

portfólio „prežije“ aj dlhšie obdobie a zachová si minimálny požadovaný zostatok vo výške 

100 000 EUR. Opätovne je dlhodobo najefektívnejším riešením investovanie do akcií USA. 

 

 

Obrázok 5 Spätný test výplatného portfólia v rokoch 1972 – 2020. 

Zdroj: PortfolioVisualizer.com, 2021. 

 

Charakteristika portfólia pre sporiacu fázu  

V našej analýze pokračujeme s portfóliom pre sporiacu fázu a to so zisťovaním výšky 

pravidelnej mesačnej platby, ktorú je potrebné investovať do aktív, aby sporiace portfólio 

v horizonte 39 rokov dosiahlo cieľovú sumu vo výške minimálne 140 000 EUR. Simulácia 

parametrov portfólia je realizovaná prostredníctvom spätného testu v rokoch 1981 - 2020 

v aplikácii PortfolioVisualizer (PortfolioVisualizer.com, 2021). Predpokladáme, že vývoj 

našej investície v budúcnosti bude pokračovať podobným trendom ako v minulosti. 

Počiatočná investícia do portfólia je nastavená na sumu 100 EUR a sumy príspevkov budú 

inflačne upravené. Dospeli sme k zisteniu, že na akumulovanie cieľovej sumy vo výške  
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140 000 EUR bude potrebné mesačne príspievať a investovať sumu 45 EUR. Priebežné 

zostatky hodnoty portfólia a ďalšie jeho charakteristiky môžeme nájsť na obrázku 6. 

 

Obrázok 6 Spätný test sporiaceho portfólia v rokoch 1981 – 2020. 

Zdroj: PortfolioVisualizer.com, 2021. 
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ZÁVER 

Cieľom našej práce bolo predstaviť možnosti ako investovať a zabezpečiť si vyšší 

budúci dôchodok. Vytvorili sme model štyroch pilierov dôchodkového príjmu. Prvé tri piliere 

predstavujú aktuálny dôchodkový systém a štvrtým pilierom je vlastné aktívne spravované 

investičné portfólio. Zámerom tohto portfólia bolo zabezpečenie dorovnania doživotnej renty 

do výšky poslednej mzdy poberanej v produktívnom veku, t.j. 100 % mieru náhrady. Naše 

hlavné zistenia sú zhrnuté v tabuľke 1. 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. Zvyšných 42 % mieru náhrady dosiahne aktívnou 

správou jedného z troch predstavených portfólií. Mesačné príspevky do sporiaceho portfólia 

vo výške 45 EUR je najvýhodnejšie investovať do akcií USA, ktoré v dlhodobom horizonte 

prinášajú najvyššie zhodnotenie.     

 Výška 

náhrady (v 

EUR) 

Miera náhrady 

mzdy (v %) 

Sporiaca fáza 

(v rokoch) 

Výplatná fáza 

(v rokoch) 

Príspevky 

mesačné  

(v EUR) 

1. pilier 466 EUR 27 39 25 - 

2. pilier 254 EUR 15 39 25 - 

3. pilier 277 EUR 16 39 25 18 + 18 

4. pilier 

(vlastné investičné 

portfólio) 

720 EUR 42 39 25 45 

Spolu 1 716 EUR 100 - - - 

 

Tabuľka 1 Hlavné zistenia práce. 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2021. 

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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