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Dôchodkový systém pred reformou 

    Charakteristika systému : 
 
• priebežné financovanie s minimálnymi rezervami 
• vysoká miera redistribúcie 

• vysoká solidárnosť, nízka zásluhovosť 

• z dlhodobého hľadiska neudržateľný systém 

 



Neudržateľnosť starého systému 



 
A riešenia? 

 
Sú 2 cesty:  

 1. parametrické zmeny        zvýšenie veku 

odchodu do dôchodku, a zvýšenie 

odvodov 

 

 2.  zásadná reforma            sporenie na 

osobné účty občanov, zavedenie 

súkromného piliera. 

 



Dôchodkový systém po reforme 

Zavedenie II. piliera 

    Druhý pilier – kapitalizačný systém : 
 
• príspevkovo definovaný systém s 9 % odvodom 
• v roku 2012 znížení na 4 % 

• osobné vlastníctvo dôchodkových úspor 

• dobrovoľný pre väčšinu ekonomicky aktívnej populácie 

• správa dôchodkových aktív konkurujúcimi si 
spoločnosťami 

• možnosť výberu správcu dôchodkových 
úspor/dôchodku a voľba medzi viacerými druhmi fondov 
s rôznou investičnou stratégiou 

 





Súčasný stav v 2.pilieri 

• Počet sporiteľov v 2.pilieri: 1 445 987                    
/ k 30.9.2013 / 

• Súčasný počet pôsobiacich DSS: 6, pôvodne 8 

• Súčasný stav na osobných účtoch: 5,59 mld Eur 
/ k 30.9.2013 / 



Skúsenosti a prekážky pri zavádzaní reformy 

• Od začiatku veľký záujem sporiteľov - 
dobrovoľne vstúpilo cca 1,5 mil ludi,  

 
• Najpopulárnejšia reforma počas celej doby 

implementácie, aj po jej rozbehu 

 

• Napriek tomu bolo treba prekonať množstvo 
politických aj praktických prekážok 



Politické prekážky 

• Diskusia medzi vládnou koalíciou a opozíciou: 
 
 snaha dosiahnuť dohodu je chvályhodná a 

potrebná, ale málo pravdepodobná 
dohoda na zlom kompromise je horšie ako 

zásadná reforma bez dohody s opoziciou 
 ani dohoda s opoziciou nezaručí nezasahovanie 

do systému po zmene politickej garnitúry 
 
 

. 



Prečo dôchodkovú reformu podporovali občania 
 
 šanca na vyššie dôchodky 

 súkromné vlastníctvo dôchodkových úspor 

 dediteľnosť dochodkových úspor 

 

      Bezpečnosť  pred zneužitim a defraudom 
 

 100% garancia štátu pred škodami v dôsledku 
nezákonnej činnosti 
 podrobný systém pravidiel investovania kontrolovaný 
NBS na dennej báze. 
 
 



Súčasný stav 2. piliera 

•  odvody do 2. piliera sú znížené na 4% 

• od roku 2016 sa budú odvody postupne zvyšovať 

na 6 % 

• zavedená možnosť dobrovoľne zvýšiť svoj 

príspevok s daňovým zvýhodnením do 2% 

• prebiehajú rokovania vlády a opozície o ústavnej 

stabilizácii 2-pilierového dôchodkového systému 



Súčasný stav 1. piliera 

• 5% z príspevku, ktorý smeroval do 2. piliera je 

presmerovaných do 1. piliera 

• z 2. piliera vystúpilo 89 439 ľudí, vstúpilo 14 720 

• Sociálna poisťovňa získala 280 miliónov € 

• vstup do 2. piliera prestal byť automatický pre 

mladých 

• do 35 rokov je možné do 2. piliera vstúpiť aj z neho 

vystúpiť 

• od roku 2016 sa predlžuje dôchodkový vek v 

závislosti od priemerného veku dožitia 

 



Ďalšie kroky stabilizácie dôchodkového 

systému 

• dospieť k dohode o ústavnom zákone o 

dôchodkovom systéme 

• pokračovať v znižovaním výdavkov 1. piliera, 

s cieľom odstrániť deficit dôchodkového 

poistenia 



 

Ďakujem za pozornosť 


