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ÚVOD 

 

Dôchodkový systém v Slovenskej republike je tvorený tromi piliermi. I. pilier je priebežne 

financovaný, dávkovo definovaný systém zastrešený Sociálnou poisťovňou, definovaný 

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

predstavuje zhodnocovanie úspor v rôznych typoch fondov, je zastrešený dôchodkovými 

správcovskými spoločnosťami a definovaný zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení. III. pilier je založený na dobrovoľnej báze prispievania za účelom 

získania doplnkového dôchodku. Je zastrešený doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a 

definovaný zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. 

Americká konzultačná spoločnosť Mercer v spolupráci s neziskovou organizáciou CFA 

Institute každoročne od roku 2009 zostavujú Globálny dôchodkový index (tiež Global Pension 

Index, GPI)  s cieľom porovnať desiatky vybraných dôchodkových systémov z celého sveta. 

GPI pozostáva z troch subindexov, zameraných na primeranosť, udržateľnosť a integritu 

jednotlivých dôchodkových systémov. Každý subindex sa skladá zo sady bodovaných otázok 

(indikátorov) s rozdielnou váhou. Pre každý indikátor možno dosiahnuť istý počet bodov 

v závislosti od parametrov jednotlivých dôchodkových systémov. Samotný subindex je 

následne kalkulovaný ako suma váženého skóre dosiahnutého pre jednotlivé indikátory. GPI je 

podobným spôsobom kalkulovaný ako vážený priemer hodnôt jednotlivých subindexov. 

Hlavným cieľom práce je určiť subindex zameraný na udržateľnosť slovenského dôchodkového 

systému za rok 2021, nakoľko Slovensko nie je zapojené do merania GPI. Sekundárnymi 

cieľmi práce sú porovnanie dosiahnutého výsledku s inými krajinami, identifikácia jeho 

špecifík a návrh možností zlepšenia. 

Nosnou časťou práce je analýza indikátorov subindexu udržateľnosti a kalkulácia ich skóre na 

základe jednotných kritérií štandardizovaných spoločnosťou Mercer. Dosiahnuté hodnoty sú 

následne použité na výpočet samotného subindexu. 

  



1. Globálny dôchodkový index spoločnosti Mercer 

 

Americká konzultačná spoločnosť Mercer so sídlom v New Yorku v spolupráci s neziskovou 

organizáciou CFA Institute každoročne zostavujú Globálny dôchodkový index (tiež Global 

Pension Index, GPI)  s cieľom porovnať desiatky vybraných dôchodkových systémov z celého 

sveta. 

„Globálny dôchodkový index inštitútu Mercer CFA 2021 porovnáva 43 systémov 

dôchodkového príjmu z celého sveta a porovnáva každý systém z hľadiska primeranosti, 

udržateľnosti a integrity. Alebo inak povedané: 

• Ako vysoký dôchodok a aké finančné benefity dostanú budúci dôchodcovia? 

• Môžu existujúce dôchodkové systémy dlhodobo fungovať s ohľadom na demografické a 

ekonomické výzvy? 

• Sú dôchodkové systémy navrhnuté tak, aby podporovali dlhodobú dôveru komunity?“ 

[Mercer, 2021, str. 1] 

Ako bolo spomenuté v úvode práce, GPI pozostáva z troch subindexov, zameraných na 

primeranosť, udržateľnosť a integritu jednotlivých dôchodkových systémov. Každý subindex 

sa skladá zo sady bodovaných otázok (indikátorov) s rozdielnou váhou. Pre každý indikátor 

možno dosiahnuť istý počet bodov v závislosti od parametrov jednotlivých dôchodkových 

systémov. Samotný subindex je následne kalkulovaný ako suma váženého skóre dosiahnutého 

pre jednotlivé indikátory. GPI je podobným spôsobom kalkulovaný ako vážený priemer hodnôt 

jednotlivých subindexov: 40 % váhy pripadá subindexu primeranosti, 35 % subindexu 

udržateľnosti a 25 % subindexu integrity. Tieto váhy zostali od prvého vydania indexu v roku 

2009 konštantné. (1) 

Treba poznamenať, že často jednotlivé indikátory v rôznych subindexoch narážajú na 

protichodné záujmy, napríklad pre primeranosť dôchodkového systému je žiaduci čo najnižší 

vek odchodu do dôchodku, kdežto pre udržateľnosť je požiadavka presne opačná. V tejto práci 

sa však budeme venovať iba indikátorom subindexu udržateľnosti. 

 

 



2. Udržateľnosť dôchodkového systému 

 

Udržateľnosť dôchodkového systému spočíva v schopnosti dlhodobo, bez fluktuácií, 

zadlžovania a  negatívnych dopadov na hospodárenie štátu vyplácať dôchodcom dôchodkové 

dávky. Kľúčovými indikátormi pre udržateľnosť dôchodkového systému sú demografia, 

verejné výdavky, štátny dlh, ekonomický rast či suma a krytie dôchodkových aktív. 

Dôchodkové systémy vo všeobecnosti sú nástroje úzko prepájajúce aspekty ekonomického a  

demografického vývoja. Práve ekonomický a demografický vývoj čelia v súčasnosti náročným 

výzvam a analytické odhady a predpoklady v horizonte blízkej až strednej budúcnosti 

napovedajú ešte prehĺbenie ich vážnosti. Negatívne trendy v pôrodnosti, tempe rastu hrubého 

domáceho produktu (HDP) či vo zvyšovaní štátneho dlhu sa prirodzene prejavia s 

negatívnym dopadom na dôchodkové systémy. Preto je nutná ich optimalizácia. 

Hoci niektoré ukazovatele, ako napríklad pomer starobných dôchodcov k populácii 

v produktívnom veku ťažko ovplyvniť, iné, ako napríklad vek odchodu do dôchodku, možnosť 

postupného odchodu do dôchodku a miera participácie starších pracovníkov na trhu práce, 

môžu byť priamo alebo nepriamo ovplyvnené vládnou politikou. 

Optimalizačnými nástrojmi pre zvýšenie kvality celého dôchodkového systému sú spravidla 

štátne reformy. Tie musia nielen zohľadniť súčasný stav a vytýčiť budúce smerovanie, ale 

primárne jednoznačne definovať potrebné opatrenia a aktívne ich implementovať do praxe. 

Aktuálnym príkladom je zameranie na  životné prostredie, sociálne záležitosti a riadenie (ESG) 

ako jedna z požiadaviek Európskej komisie pre členské štáty Európskej únie (EÚ), ktorá sa 

stane od júla 2022 povinnosťou pre všetky inštitúcie zastrešujúce dôchodkové sporenie 

v krajinách EÚ. V Slovenskej republike je spomínaná požiadavka zapracovaná v legislatívnom 

procese LP/2020/549 Ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe, ktorý 

je momentálne v štádiu rokovania. (2) (3) 

 

3. Indikátory subindexu udržateľnosti pre slovenský dôchodkový systém 

 

Subindex udržateľnosti sa zameriava na budúcnosť a zohľadňuje ukazovatele ovplyvňujúce 

pravdepodobnosť, že súčasný systém bude schopný poskytnúť výhody v budúcnosti. 

Zohľadňuje množstvo ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú dlhodobú udržateľnosť dôchodkového 



systému. Patria sem faktory ako je miera participácie v rámci súkromného dôchodkového 

systému, úroveň jeho financovania, očakávaná dĺžka života na dôchodku v súčasnosti aj v 

budúcnosti, miera participácie staršej populácie na pracovnej sile, súčasná a budúca úroveň 

verejných dôchodkových výdavkov, úroveň štátneho dlhu či tempo reálneho ekonomického 

rastu. (1) 

Dôležitou črtou udržateľnosti dôchodkového systému je výška odvodov a príspevkov na jeho 

financovanie, čo je dôležité najmä tam, kde pomer pracujúcich a dôchodcov klesá. Tento 

subindex teda zohľadňuje sadzby príspevkov, úroveň dôchodkových aktív a pokrytie 

súkromného dôchodkového systému. Taktiež zohľadňuje makroekonomické ukazovatele ako 

reálny hospodársky rast, ktorý má z dlhodobého hľadiska významný vplyv na udržateľnosť 

dôchodkov, keďže ovplyvňuje zamestnanosť, mieru úspor a návratnosť investícií, podobne ako 

úroveň verejného dlhu a verejné výdavky na dôchodky. Subindex tiež skúma dôležitosť 

environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktorov na investičné politiky alebo stratégie 

prijaté v rámci dôchodkového systému ako neoddeliteľnú súčasť dlhodobej udržateľnosti. (4) 

 

I. Participácia obyvateľstva v súkromných dôchodkových plánoch 

 

Súkromné dôchodkové plány (vrátane dôchodkových plánov pre zamestnancov verejného 

sektora a armádu) predstavujú dôležitú časť v rámci dôchodkových príjmových systémov. 

Vyšší podiel participácie medzi pracovnou silou zvyšuje pravdepodobnosť, že celkový 

dôchodkový systém bude v budúcnosti udržateľný, keďže sa zvyšujú príspevky a úroveň 

dôchodkových aktív sa časom zvyšuje. Jednotlivci sa môžu podieľať na zamestnaneckom 

dôchodkovom pláne alebo dobrovoľne prispievať do dôchodkového plánu, čo môže byť 

podporované vládnou politikou. Je tiež dôležité, aby toto dôchodkové pokrytie presahovalo 

rámec zamestnancov na štandardných pozíciách v štandardnom režime. Ako poznamenáva 

OECD: „Udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov zahŕňa zabezpečenie toho, aby 

pracovníci s neštandardnými formami práce mali možnosť sporiť si na dôchodok.“ [OECD, 

2020, str. 9] Táto požiadavka sa v poslednom období stala ešte dôležitejšou vzhľadom na 

zmeny v modeloch práce vyplývajúce z vplyvu pandémie COVID-19. 

 

 



Aký podiel obyvateľstva v produktívnom veku využíva súkromné dôchodkové plány? 

Súkromné dôchodkové plány sú na Slovensku zastrešené dôchodkovými správcovskými 

spoločnosťami pre II. pilier a doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami pre III. pilier 

dôchodkového sporenia. Zo zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že 

k 31.12.2021 si v II. pilieri sporilo 1 680 220 sporiteľov a v III. pilieri 904 987 sporiteľov. 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2021 bol 2 748 200. Keďže niektorí sporitelia 

môžu byť v druhom, ale aj v treťom pilieri, podiel populácie v produktívnom veku môžeme len 

odhadnúť. (5) (6) (7) 

Výpočet: 

Pre potreby výpočtu usudzujeme, že väčšina sporiteľov v III. pilieri si sporí zároveň aj v II. 

pilieri. Racionálne výhodné je sporiť si v III. pilieri bez sporenia v II. pilieri len pre staršie 

ročníky s vidinou skorého odchodu na dôchodok. Pre mladšie ročníky je výhodnejšou voľbou 

II. pilier, prípadne kombinácia II. a III. piliera. Pokiaľ vychádzame z predpokladu, že vek 

sporiteľov v II. a v III. pilieri sa pohybuje v intervale 25-65 rokov a že sporitelia v III. pilieri 

bez sporenia v II. pilieri majú 60-65 rokov, štatistický odhad počtu sporiteľov v III. pilieri bez 

sporenia v II. pilieri možno teda stanoviť na približne jednu osminu z celkového počtu 

sporiteľov v III. pilieri.1 

Podľa údajov Tatra Banky za rok 2021 využíva súkromné dôchodkové plány 60-68 % 

Slovákov. (8) 

Náš výpočet je na úrovni 65,26 %. 

Kalkulácia skóre: 

Podľa dát spoločnosti Mercer, miera využitia súkromných dôchodkových plánov sa pohybovala 

od nuly v Argentíne a približne šesť % v Indii až po viac ako 80 % populácie v produktívnom 

veku v Čile, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, Islande, Holandsku, Novom Zélande, Švédsku a na 

Taiwane. Skóre indikátoru je dané lineárnou stupnicou, pričom maximálne skóre je 10 bodov 

pri miere participácie 80 % alebo viac a nulové skóre sa vzťahuje na pokrytie 15 % alebo menej. 

(1) 

 
1 Za predpokladu rovnomerného rozloženia sporiteľov podľa vekových skupín 



Pre mieru využitia súkromných dôchodkových plánov na Slovensku 65,26 % dostávame skóre 

7,7 bodu. 

 

II. Výška dôchodkových aktív 

 

Úroveň aktív vyčlenených na budúce dôchodky, vyjadrená ako percento HDP, predstavuje 

vhodný ukazovateľ schopnosti ekonomiky splácať tieto platby v budúcnosti. 

Aká je výška dôchodkových aktív, vyjadrená v % HDP, držaných v súkromnom 

dôchodkovom systéme, verejných penzijných fondoch, vkladných knižkách a zmluvách 

o dôchodkovom poistení? 

Vo výpočte sú zahrnuté aktíva z viacerých typov fondov, bez ohľadu na to, či sú dôchodky 

vyplácané prostredníctvom verejného dôchodkového zabezpečenia alebo zo súkromných 

dôchodkových plánov. 

Výpočet: 

Podľa údajov Národnej banky Slovenska za tretí štvrťrok 2021 bolo v systéme 14 799 270 000 

€ vo forme dôchodkových aktív. Pri HDP za rok 2021 vo výške 97 100 000 000 € výška 

dôchodkových aktív dosahuje 15,24 % HDP. (9) (10) 

Vo výpočte sme zahrnuli celkovú úroveň aktív držaných v rámci systému na vyplácanie 

budúcich dôchodkov, bez ohľadu na to, či sú dôchodky vyplácané prostredníctvom verejného 

dôchodkového zabezpečenia alebo zo súkromných dôchodkových plánov.  

Kalkulácia skóre: 

Z údajov spoločnosti Mercer vyplýva, že úroveň držaných aktív sa pohybovala od menej ako 

10 % HDP pre Rakúsko, Čínu, Indiu, Indonéziu, Thajsko, Turecko a SAE až po viac ako 175 

% pre Kanadu, Dánsko, Island a Holandsko. Skóre pre daný indikátor je dané lineárnou 

stupnicou - maximálne skóre 10 bodov bolo dosiahnuté pre 175 % HDP a minimálne skóre pre 

0 % HDP. (1) 

Pre hodnotu dôchodkových aktív vo výške 15,24 % HDP dostávame skóre 0,9 bodu. 

 



III. Demografické indikátory 

 

Systém dôchodkového príjmu je navrhnutý tak, aby poskytoval príjem jednotlivcovi po tom, čo 

po dosiahnutí dôchodkového veku opustí zamestnanie. Čím je toto obdobie - od odchodu do 

dôchodku po smrť - dlhšie, tým väčšia bude celková hodnota potrebných peňazí na dôchodok, 

a tým sa zvýši finančná záťaž celého systému. Hoci jednotlivci odchádzajú do dôchodku z 

mnohých dôvodov, legislatívne uznaný dôchodkový vek predstavuje užitočnú alternatívu, ktorá 

riadi mnohé rozhodnutia o odchode do dôchodku. So zvyšujúcou sa priemernou dĺžkou života 

je jedným zo spôsobov, ako znížiť záťaž dôchodkového systému, práve zvýšenie veku odchodu 

do dôchodku. 

Indikátor je meraný štyrmi otázkami: 

A) Aká je očakávaná dĺžka života v dôchodkovom veku? 

 

Vek odchodu do dôchodku je pre najmladšie vekové kategórie (narodení v r. 1966 a neskôr), 

bez detí, pre mužov aj ženy stanovený na 64 rokov. Očakávaná stredná dĺžka života pre 64-

ročného človeka na Slovensku je pre rok 2020 17,66 roka. (11) 

 

B)  Aká je predpokladaná dĺžka života v očakávanom dôchodkovom veku v roku 2050? 

 

Do roku 2050 sa očakáva posun veku odchodu do dôchodku na 65 rokov. Podľa štatistík 

Eurostatu, očakávaná stredná dĺžka života pre rok 2050 pre 65-ročného človeka je pre mužov 

na úrovni 19,7 roku, pre ženy 23,4 roku. Jednoduchým priemerom hodnôt dostávame 

očakávanú strednú dĺžku života pre 65-ročného obyvateľa Slovenska v roku 2050 21,55 roka. 

(12) 

 

C) Aký je predpokladaný pomer starobných dôchodcov k populácii v produktívnom 

veku v roku 2050? 

 

Podľa údajov Eurostatu je predpokladaný pomer starobných dôchodcov k populácii 

v produktívnom veku v roku 2050 56,7 % (13) 

 

 

 



D) Aká je odhadovaná miera plodnosti na roky 2015 – 2020? 

 

Podľa dát Eurostatu a spoločnosti Knoema je odhadovaná miera plodnosti na roky 2015-2020 

nasledovná:  

2015: 1,40; 2016: 1,48; 2017: 1,52; 2018: 1,54; 2019: 1,57; 2020: 1,53 

(14) 

Priemerná hodnota je na úrovni 1,51. 

 

Kalkulácia skóre: 

A) Stredná dĺžka života pri súčasnom štátnom dôchodkovom veku sa podľa dát spoločnosti 

Mercer pohybuje od 16,7 v Južnej Afrike po 24,6 v Japonsku. Skóre je dané lineárnou stupnicou 

- pri očakávanej dĺžke života 18 rokov alebo menej je dosiahnuté maximálne skóre 10 bodov, 

nulové skóre je dosiahnuté pri očakávanej dĺžke života 28 rokov alebo viac. 

Vzhľadom na očakávanú dĺžku života v dôchodkovom veku na Slovensku 17,66 roka je 

dosiahnuté skóre maximálne, teda 10 bodov. (1) 

 

B) Pre rok 2050 sa výsledky spoločnosti Mercer pohybujú od 17,9 v Južnej Afrike po 27,8 v 

Číne. Používa sa rovnaký systém bodovania ako v predchádzajúcej otázke. 

Vzhľadom na očakávanú dĺžku života v dôchodkovom veku na Slovensku v roku 2050 21,55 

roka je dosiahnuté skóre 6,5 bodu. (1) 

 

C) Pomer starobných dôchodcov k populácii v produktívnom veku predstavuje počet 

obyvateľov vo veku 65 a viac rokov vydelený počtom obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov. 

Predpokladaný pomer na rok 2050 sa podľa dát spoločnosti Mercer pohybuje od 15 % v Južnej 

Afrike po 73 % v Kórei a 74 % v Japonsku. Skóre je dané lineárnou stupnicou, maximum 10 

bodov je dosiahnuté s predpokladaným pomerom 20 % alebo nižším a minimum 0 bodov je 

dosiahnuté s pomerom 70 % alebo vyšším. 

Pre Slovenskú republiku je skúmaná hodnota na úrovni 56,7 %, čo predstavuje skóre 2,7. (1) 

 

D) Odhadovaná miera plodnosti sa podľa dát spoločnosti Mercer pohybuje od 1,11 v Kórei do 

3,04 v Izraeli. Vzhľadom na tieto hodnoty je skóre indikátoru definované lineárnou stupnicou 

od 0 do 10 bodov, pričom minimálne skóre 0 je dosiahnuté krajinami s odhadovanou mierou 



plodnosti 1,0 alebo menej a maximálne skóre 10 bodov je dosiahnuté krajinami s odhadovanou 

mierou plodnosti 2,5 alebo viac. 

Pre Slovenskú republiku je odhadovaná miera plodnosti na úrovni 1,51 čo predstavuje skóre 

3,4. (1) 

 

IV. Úroveň povinných príspevkov vyčlenených na budúce penzijné dávky  

 

Povinné odvody od zamestnávateľov a/alebo zamestnancov sú súčasťou každého 

dôchodkového systému. V niektorých prípadoch sa tieto príspevky používajú na okamžité 

financovanie dávok sociálneho zabezpečenia, zatiaľ čo v iných prípadoch sa príspevky 

investujú prostredníctvom centrálneho fondu alebo prostredníctvom radu poskytovateľov v 

súkromnom sektore. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je dôležité, či a v akej miere sú 

príspevky vyčlenené na úhradu budúcich dávok prispievateľov, bez ohľadu na to, či a akým 

spôsobom sú použité na sporenie.  

Aká je úroveň povinných príspevkov vyčlenených na budúce penzijné dávky vyjadrená 

ako percento ročnej mediánovej mzdy pre osobu pracujúcu na plný úväzok? Patria sem 

povinné príspevky zamestnávateľa a/alebo zamestnanca na financovanie verejných dávok 

(t. j. sociálne zabezpečenie) a/alebo súkromné dôchodkové dávky 

Podľa Zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom systéme, článok 22 písm. e) je sadzba 

povinných príspevkov 5 % z vymeriavacieho základu. (15) 

 

Kalkulácia skóre 

Skúmaná hodnota sa pohybuje od 0 % v niekoľkých systémoch po 12 % alebo viac v Dánsku, 

na Islande, v Izraeli, Malajzii, Holandsku, na Filipínach, v Saudskej Arábii, Singapure a v SAE. 

(1) 

Vzhľadom na tento rozsah je skóre pre daný indikátor dané lineárnou stupnicou s maximálnym 

skóre 10 bodov pre systémy s úrovňou príspevkov vo výške 12 % a viac a 0 % pre systémy bez 

povinných príspevkov. 



Pre slovenský dôchodkový systém je úroveň povinných príspevkov na úrovni 5 %, čo 

predstavuje skóre 4,2. 

 

V. Miera participácie staršieho obyvateľstva na pracovnej sile 

 

Vyššia účasť na trhu práce vo vyššom veku znamená, že jednotlivci odchádzajú do dôchodku 

neskôr, čím sa znižuje počet rokov v dôchodku a zároveň množstvo potrebných dôchodkových 

dávok, ako aj hromadenie väčších úspor na dôchodok počas pracovných rokov. 

A) Aká je miera participácie pracovnej sily pre osoby vo veku 55 – 64 rokov? 

Podľa údajov OECD z roku 2020 je miera participácie pracovnej sily vo veku 55 – 64 rokov na 

úrovni 61,3 %. (16) 

 

B) Aká je miera participácie pracovnej sily pre osoby vo veku 65 a viac rokov? 

Podľa údajov OECD z roku 2020 je miera participácie pracovnej sily vo veku 65 a viac rokov 

na úrovni 4,5 %. (16) 

 

Kalkulácia skóre 

A) V prípade participácie osôb vo veku 55 až 64 rokov na pracovnej sile sa hodnoty pohybujú 

od 33,5% v Turecku do 82,2 % na Islande a 82,4 % vo Švédsku. Za maximálne možné skóre sa 

pre túto vekovú kategóriu považuje 80 %. Vzhľadom na tento rozsah je skóre pre daný indikátor 

dané lineárnou stupnicou s maximálnym skóre 10 bodov pre krajiny s mierou účasti 80 % alebo 

viac, zatiaľ čo minimálne skóre 0 bodov je udelené krajinám s mierou účasti 40 % alebo menej. 

(1) 

Pri miere participácie 61,3 % Slovensko dosahuje skóre 5,3. 

B) V prípade participácii osôb vo veku 65 a viac rokov na pracovnej sile sa hodnoty pohybujú 

od 2,9 %v Španielsku po 44,3 % v Indonézii. Za maximálne možné skóre 10 bodov na lineárnej 

stupnici sa považuje miera participácie 30 % alebo viac, zatiaľ čo nulová miera účasti znamená 

skóre nula. (1) 



Pri miere participácie 4,5 % Slovensko dosahuje skóre 1,5. 

 

VI. Makroekonomické indikátory 

 

Keďže platby sociálneho zabezpečenia predstavujú najdôležitejší zdroj príjmu pre dôchodcov, 

schopnosť budúcich vlád vyplácať tieto dôchodky a iné dávky predstavuje kritický faktor 

udržateľnosti dôchodkových systémov. Prirodzene, vyššie platby dôchodkov sa prejavia ako 

väčšia finančná záťaž na vládny rozpočet.  

A) Aká je úroveň upraveného štátneho dlhu (hrubý verejný dlh znížený o veľkosť 

akýchkoľvek štátnych investičných fondov, ktoré nie sú vyčlenené na budúce 

dôchodkové záväzky), vyjadrená ako percento HDP?  

 

Z údajov Eurostatu vyplýva, že úroveň upraveného štátneho dlhu za rok 2020 predstavuje 59,7 

% HDP. (17) 

Treba však dodať, že v dôsledku fiškálnych podporných opatrení prijatých vládou počas 

pandémie COVID-19 sa úroveň dlhu výrazne zvýšila.  

 

B) Aká je výška verejných výdavkov na dôchodky vyjadrené ako percento HDP, 

spriemerované za posledný dostupný údaj a predpokladaný údaj na rok 2050?  

 

Podľa údajov The International Labour Organization z roku 2020 výška verejných výdavkov 

na dôchodky predstavovala v roku 2020 8.3 %, a pre rok 2050 sa predpokladaná hodnota 

pohybuje na úrovni 8.8 % HDP. Priemerná hodnota je teda vyčíslená na 8,55 %. (18) 

 

Kalkulácia skóre 

 

A) Úroveň upraveného štátneho dlhu sa pohybuje od menej ako nuly v prípade Nórska a 

Singapuru až po 235 % HDP v Japonsku. Indikátor je bodovaný na základe lineárnej stupnice, 

na ktorej maximálne skóre 10 bodov bolo dosiahnuté pre krajiny s nulovou alebo zápornou 

úrovňou upraveného štátneho dlhu a skóre 0 pre krajiny s hodnotou upraveného vládneho dlhu 

150 % HDP a viac. 



Pre hodnotu slovenského upraveného štátneho dlhu vo výške 59,7 % je dosiahnuté skóre 6,0. 

 

B) Výška verejných výdavkov na dôchodky sa medzi rôznymi systémami značne líši. Napríklad 

verejné výdavky na dôchodky v rámci OECD sa v rokoch 2015-16 pohybovali od 1,8 % v 

Mexiku do 15,6 % v Taliansku. Predpokladané hodnoty na rok 2050 sa pohybujú od 3,0 % v 

Mexiku po 17,3 % v Taliansku. Skóre indikátoru je definované lineárnou stupnicou s maximom 

10 bodov pre krajiny s verejnými výdavkami na dôchodky 2 % HDP alebo menej a minimom 

0 bodov pre krajiny s výškou verejných výdavkov na dôchodky 16 % HDP alebo viac. (1) 

Podľa údajov International Labour Organization Slovensko dosiahlo hodnotu 8,55 %, čo 

znamená skóre 5,3. (18) 

 

VII. Prístup k úsporám v rámci súkromného dôchodkového sporenia 

 

Žiaducou črtou každého dôchodkového systému, najmä pri starnúcej populácii, je umožniť 

jednotlivcom postupný odchod do dôchodku tým, že sa zníži ich závislosť od príjmu zo 

zárobkovej činnosti, pričom sa im zároveň umožní prístup k časti ich nasporených peňazí. 

Analogicky, je taktiež dôležité, aby títo jednotlivci mohli naďalej prispievať do svojho 

dôchodkového konta alebo získavať výhody počas práce. 

Pokiaľ ide o súkromné dôchodkové sporenie, môžu starší zamestnanci získať prístup k 

časti svojich dôchodkových úspor alebo dôchodku a pokračovať v práci (napr. na 

čiastočný úväzok)? Ak áno, môžu zamestnanci naďalej prispievať a získavať výhody v 

primeranej výške? 

Zamestnanci sporiaci si do II. alebo III. piliera majú prístup k svojim dôchodkovým úsporám 

a rovnako môžu pokračovať v práci. Rovnako môžu naďalej pokračovať v sporení a zároveň 

čerpať dôchodkové dávky. (19)  

 

Kalkulácia skóre 

 

Prvá otázka je hodnotená skóre 2 pre „áno“ a 0 pre „nie“. V mnohých prípadoch to však môže 

závisieť od pravidiel konkrétneho fondu. Podľa údajov spoločnosti Mercer, v týchto prípadoch 



bolo udelené skóre medzi 0 a 2 v závislosti od okolností a praxe. Maximálne skóre bolo 

dosiahnuté tam, kde bola odpoveď áno pre väčšinu starších zamestnancov. (1) 

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, druhej otázke bolo pridelené dodatočné hodnotenie 

od 0 do 2 v závislosti od schopnosti zamestnancov naďalej prispievať a získavať výhody počas 

prechodného obdobia. (1) 

V prípade slovenského dôchodkového systému je odpoveď na obe otázky kladná, preto možno 

systému prideliť dosiahnuté skóre 4. 

 

VIII. Miera reálneho hospodárskeho rastu 

 

Primerané dôchodkové zabezpečenie je dlhodobá záležitosť a výrazný vplyv má na ňu reálny 

rast ekonomiky. Dlhodobé priaznivé hospodárske výsledky sa premietnu do udržateľnejšieho 

dôchodkového systému s vyššou pravdepodobnosťou pokračovania platieb sociálneho 

zabezpečenia, ako aj do vyššej ochoty ľudí sporiť či investovať. 

Aká je skutočná miera hospodárskeho rastu v priemere za obdobie 7 rokov - posledných 

štyroch rokov a nasledujúcich troch rokov? 

Podľa údajov Medzinárodného menového fondu sa miera hospodárskeho rastu vyvíjala a bude 

vyvíjať nasledovne: 

2018: 3,6 %; 2019: 2,5 %; 2020: -4,8 %; 2021: 4,4 %; 2022: 5,2 %; 2023: 4,3 %; 2024: 3,4 % 

(20) 

Priemerná miera reálneho hospodárskeho rastu za skúmané obdobie je 2,66 %. Treba však 

poznamenať, že podobne ako miera štátneho dlhu v indikátore VI. mala na výsledok značný 

vplyv pandémia COVID-19. 

 

Kalkulácia skóre: 

 

Reálna miera hospodárskeho rastu, spriemerovaná za posledné štyri roky a predpokladaná 

miera na ďalšie tri roky, sa pohybuje od menej ako nula % v Argentíne po 5,7 % v Írsku a 5,9 



% v Číne. Za maximálne dosiahnuteľné skóre z dlhodobého hľadiska sa považuje 5 % ročne. 

Preto skutočný rast o 5 % alebo viac má na lineárnej stupnici dosiahnutého skóre pridelenú 

maximálnu hodnotu 10, zatiaľ čo miera rastu mínus 1 % alebo nižšia má skóre 0. 

Reálna miera hospodárskeho rastu, spriemerovaná za posledné štyri roky a predpokladaná 

miera na ďalšie tri roky dosiahla na Slovensku úroveň 2,66 %, čo znamená skóre 6,1. 

 

IX. Otázky životného prostredia, sociálnych záležitostí a riadenia 

 

Je dôležité, aby súkromné dôchodkové plány poskytovali udržateľnú návratnosť investícií 

počas mnohých desaťročí. Preto v mnohých krajinách rastie povedomie o dôležitosti otázok 

súvisiacich s udržateľným prístupom k životnému prostrediu, sociálnym záležitostiam 

a riadeniu (ESG). Preto je nevyhnutné, aby správcovia a zastrešovatelia dôchodkových 

systémov zohľadnili faktory ESG pri zostavovaní svojej investičnej stratégie. 

A) Je požiadavkou, aby výkonní pracovníci/správcovia dôchodkového plánu 

zohľadňovali otázky životného prostredia, sociálnych záležitostí a riadenia (ESG) pri 

vytváraní svojich investičných politík alebo stratégií? 

 

Daná požiadavka bola predložená Európskou komisiou pre členské štáty EÚ a do platnosti bude 

uvedená 1.7.2022. V Slovenskej republike je spomínaná požiadavka zapracovaná 

v legislatívnom procese LP/2020/549 Ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení 

v starobe, ktorý je momentálne v štádiu rokovania. (2) (3) 

 

B) Ak to nie je požiadavka, podporuje to príslušný dôchodkový regulátor? 

 

Jedná sa o formálnu požiadavku legislatívneho charakteru. 

 

Kalkulácia skóre 

 

Táto otázka je hodnotená na trojbodovej škále so skóre 2 za „áno“ na prvú otázku, 1, pokiaľ je 

požiadavka do určitej miery presadzovaná (vrátane podpory zo strany regulátora) a 0 za „nie“, 

teda pokiaľ systém nezahŕňa žiadne kroky na podporu ESG zo strany regulátora. (1) 



Vzhľadom na fakt, že Slovensko spadá medzi krajiny s formálnou legislatívnou požiadavkou 

zohľadňovania ESG, je systému udelené 2 pre tento indikátor. 

 

4. Subindex udržateľnosti pre slovenský dôchodkový systém 

 

Kalkulácia subindexu udržateľnosti podľa kritérií spoločnosti Mercer spočíva vo váženom 

priemere skóre dosiahnutých pri jednotlivých indikátoroch. Váhy pre výpočet sú nasledovné: 

 

I. 20 % 

II. 15 % 

III. 5 % pre každú podotázku, spolu 20 % 

IV. 10 % 

V. 8 % pre prvú podotázku, 2 % pre druhú, spolu 10 % 

VI. 5 % pre obe podotázky, spolu 10 % 

VII. 4 % pre prvú podotázku, 1 % pre druhú, spolu 5 % 

VIII. 8 % 

IX. 2 % 

Celkové skóre tak možno vypočítať ako sumu dosiahnutých skóre v pomere k maximálnemu 

možnému skóre v jednotlivých indikátoroch, vynásobených percentuálnou váhou.  

Hodnota subindexu udržateľnosti slovenského dôchodkového systému podľa kritérií 

spoločnosti Mercer je na úrovni 54,24, čo nás radí mierne nad priemer meraných systémov za 

rok 2021, ktorý je na úrovni 51,7. Slovensko by sa zaradilo na 18. miesto spomedzi 44 krajín. 

Lídrom je Island so skóre 84,6. 

Dosiahnuté skóre znamená umiestnenie medzi krajinami ako Malajzia, Filipíny či Mexiko. 

Spomedzi európskych krajín podobné skóre dosiahli Írsko (47,4), Nórsko (57,4) či Veľká 

Británia (59,3). V oblasti udržateľnosti slovenský systém výrazne predčil systémy Rakúska 

(23,5), Poľska (41,3) či Nemecka (45,4). Treba však dodať, že indikátory zahrnuté v subindexe 

udržateľnosti sú často protichodné s indikátormi v ostatných dvoch subindexoch, preto celkový 

index slovenského dôchodkového systému môže byť výrazne odlišný ako na prvý pohľad 

napovedá subindex udržateľnosti. 

  



ZÁVER 

 

V práci sme vychádzali z oficiálnych bodov definovaných spoločnosťou Mercer pre určenie 

subindexu udržateľnosti. Údaje, z ktorých sme čerpali, boli z primárnych zdrojov, najčastejšie 

z databáz Štatistického úradu, oficiálnych stránok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

či štatistík Eurostatu. Drobné odchýlky mohli byť spôsobené rozdielnou aktuálnosťou 

zdrojových dát – väčšina údajov bola za rok 2021, ale niektoré hodnoty špecifikované v texte 

práce sa viažu k roku 2020, nakoľko novšie dáta zatiaľ neboli zverejnené. Na celkové výsledky 

by to však malo mať zanedbateľný vplyv. 

Po identifikácii východiskových údajov nasledovali aritmetické procedúry na kalkuláciu 

medzivýpočtov pre jednotlivé indikátory. V nadväznosti na to boli vypočítané skóre pre 

jednotlivé indikátory a následne hodnota celého subindexu. 

Cieľom práce bolo určenie hodnoty subindexu udržateľnosti slovenského dôchodkového 

systému, jeho porovnanie s ostatnými krajinami a návrh zlepšení v oblastiach s výraznými 

rezervami. Určená hodnota subindexu udržateľnosti slovenského dôchodkového systému bola 

na úrovni 54,24. Slovensko by sa zaradilo na 18. miesto spomedzi 44 krajín zapojených do 

merania, čo je pozitívny výsledok. S ohľadom na fakt, že priemerné skóre za rok 2021 je 51,7 

možno konštatovať značný predpoklad dlhodobej životaschopnosti slovenského dôchodkového 

systému. Treba však dodať, že indikátory zahrnuté v subindexe udržateľnosti sú často 

protichodné s indikátormi v ostatných dvoch subindexoch, preto celkový index slovenského 

dôchodkového systému môže byť výrazne odlišný ako na prvý pohľad napovedá subindex 

udržateľnosti. 

Vzhľadom na dosiahnuté skóre v jednotlivých indikátoroch možno konštatovať silnú pozíciu 

v demografickej oblasti, najmä v otázke očakávanej dĺžky života jednotlivca na dôchodku – čo 

sa však javí ako pozitívum pre udržateľnosť, môže byť značné negatívum pre primeranosť. 

Ďalšie pozitíva možno identifikovať v prístupe k úsporám v rámci súkromného dôchodkového 

sporenia či v prístupe k otázkam životného prostredia, sociálnych záležitostí a riadenia, kde náš 

systém dosiahol plný počet bodov. 

Naopak, značné rezervy sú v oblasti výšky dôchodkových aktív, kde bolo dosiahnuté skóre iba 

0,9. Návrh na zlepšenie by v tomto ohľade mal spočívať vo vyšších povinných dôchodkových 

odvodoch, čo sa však môže prirodzene stretnúť s nevôľou prispievateľov. Ďalšou slabinou 

slovenského dôchodkového systému je miera participácie staršieho obyvateľstva na pracovnej 



sile, obzvlášť vo vekovej kategórii 65 rokov a viac. Toto negatívum je však kompenzované 

vyššou mierou primeranosti dôchodkového systému.  
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