
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej 
republiky 

Dôvodová správa 

A. Všeobecná časť 

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2003 jednou z úloh Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je predložiť návrh zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predložený návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov upravuje osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia, platenia príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie, vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia, inštitucionálne 
usporiadanie systému starobného dôchodkového sporenia a dohľad štátu nad vykonávaním systému 
starobného dôchodkového sporenia. Navrhovaným zákonom sa realizuje reforma systému 
dôchodkového zabezpečenia, a zavádza sa II. pilier dôchodkového systému systém, a to starobného 
dôchodkového sporenia. 

Nový systém starobného dôchodkového sporenia bude výlučne príspevkovo definovaný 
a financovaný z príspevkov odvádzaných na osobné dôchodkové účty. Občanom bude v rámci 
systému starobného dôchodkového sporenia umožnený individuálny výber jednej z viacerých 
dôchodkových správcovských spoločností, ktoré budú vytvárať dôchodkové fondy a spravovať 
dôchodkové aktíva. Systému starobného dôchodkového sporenia nepodliehajú poistenci silových 
rezortov, pre ktorých bol s účinnosťou od 1. júla 2002 zavedený osobitný systém sociálneho 
zabezpečenia zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Príspevky na osobné dôchodkové účty bude platiť a odvádzať zamestnávateľ. To znamená, že 
zamestnávateľ bude zo súčasnej percentuálnej sadzby, ktorú platí za zamestnanca vo výške 21,6 %, 
platiť a odvádzať 9 % na osobný dôchodkový účet zamestnanca. Príspevky na starobné dôchodkové 
sporenie bude vyberať a vymáhať Sociálna poisťovňa rovnako ako poistné na sociálne poistenie. 

Zo systému starobného dôchodkového sporenia sa navrhuje poskytovať starobný dôchodok 
a predčasný starobný dôchodok, a to formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo 
doživotného dôchodku, pozostalostné dôchodky, a to vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok 
a sirotský dôchodok a jednorazové vyrovnanie. 

Činnosť v systéme starobného dôchodkového sporenia budú vykonávať dôchodkové správcovské 
spoločnosti a poisťovne, ktoré budú súkromnými akciovými spoločnosťami. Povolenie na vznik a 
činnosť bude dôchodkovým správcovským spoločnostiam udeľovať nezávislý orgán dohľadu - Úrad 
pre finančný trh. Dôchodkové správcovské spoločnosti budú vytvárať tri dôchodkové fondy, ktoré 
budú spravovať dôchodkové aktíva. Zároveň budú vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok alebo pozostalostné dôchodky poskytované ako disponibilný prebytok v rámci 
programového výberu s doživotným dôchodkom a jednorazové vyrovnanie. Poisťovne budú vyplácať 
starobný dôchodok doživotný a predčasný starobný dôchodok doživotne a pozostalostné dôchodky. 

Depozitárom dôchodkových správcovských spoločností bude banka alebo pobočka zahraničnej 
banky, ktorá má povolenie na poskytovanie investičných služieb. Jeho úlohou bude zabezpečenie 
výkonu investičných služieb pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť. 
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Dohľad nad činnosťou systému starobného dôchodkového sporenia bude vykonávať Úrad pre 
finančný trh. Dôchodková správcovská spoločnosť bude povinná informovať a predkladať Úradu pre 
finančný trh všetky zákonom vymedzené podklady v zákonom stanovených lehotách. Dôchodková 
správcovská spoločnosť bude zároveň povinná informovať sporiteľov za podmienok stanovených 
týmto zákonom. Vykonávanie starobného dôchodkového sporenia bude garantovať štát 
prostredníctvom stanovovania a kontroly zákonov a príslušných právnych predpisov.   

Návrh zákona bol predložený na rokovanie v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej 
republiky. Na základe stanovísk sociálnych partnerov zo 4. Septembra 2003 predseda Rady ukončil 
rokovanie vzhľadom na to, že obidvaja sociálni partneri prerušujú sociálny dialóg. Na zasadnutí 
mimoriadnej Rady hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky 24. septembra 2003 bolo 
rokovanie o návrhu zákona preložené na 3. októbra 2003. 

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 

Doložka zlučiteľnosti 
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie 

1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky 

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii: 
Problematika návrhu zákona podľa článku 70 Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi 
Európskym spoločenstvom a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej 
strane nepatrí medzi oblasti zahrnuté na zbližovanie práva. Podľa článku 88 v oblasti sociálneho 
zabezpečenia, t.j. v časti dôchodkového zabezpečenia, ktoré je predmetom úpravy návrhu zákona sa 
zabezpečuje spolupráca medzi zmluvnými stranami, problematika návrhu zákona je strednodobou 
prioritou aproximácie práva podľa aktualizovaného NPAA, je prioritou podľa Partnerstva pre vstup, 
v ktorom Slovenská republika prevzala na seba záväzok zosúladiť legislatívu Európskej únie v oblasti 
rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, dokončiť zosúlaďovanie a zaručiť riadnu implementáciu 
sociálneho acquis, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Posilniť súvisiace 
administratívne a vykonávacie štruktúry vrátane inšpekcií práce. Prijať legislatívu súvisiacu s bojom 
proti diskriminácii a prijať harmonogram na jej implementáciu. Rovnako, z Partnerstva pre vstup, 
Bielej knihy, screeningu a plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky vyplýva požiadavka na 
inštitucionálne zabezpečenie efektívnej koordinácie systému sociálneho zabezpečenia. 
V negociačnej pozícii ku kapitole 2 Slobodný pohyb osôb prevzala Slovenská republika záväzok 
akceptácie acquis communautaire a pripravenosti na jeho implementáciu v rozsahu k referenčnému 
dátumu vstupu do Európskej únie 1. januára 2004. 

4. Problematika zákona je v práve Európskeho spoločenstva upravená vo viacerých článkoch zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva v aktuálnom znení. V rámci Európskeho spoločenstva sa v oblasti 
upravenej návrhom zákona uplatňuje tzv. globálny prístup, ktorého cieľom nie je zosúladenie 
systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov, ale dosiahnutie efektívnej koordinácie týchto 
systémov. 
 
Predložený návrh zákona plne rešpektuje štyri všeobecné právne zásady: 
– aplikáciu jedného zákonodarstva, 
– rovnosť zaobchádzania, 



– zachovanie získaných práv, 
– spočítanie období poistenia. 

Ďalej je táto problematika návrhu zákona upravená v sekundárnom práve: 
– Nariadenie Rady č. 1408/71/EHS o aplikácii systémov sociálneho zabezpečenia pre zamestnané 
osoby, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci 
Spoločenstva v platnom znení, 
– Nariadenie Rady č. 574/72/EHS, ktoré ustanovuje postup pri uplatňovaní nariadenia č. 
1408/71/EHS,  
– Odporúčanie rady č. 92/442/EHS o zbližovaní cieľov a politiky sociálnej ochrany  
– Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, 
– Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/83 z 5. Novembra 2002 týkajúca sa životného 
poistenia. 

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: 
úplná 

6.Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona: konzultácie so slovenskými a zahraničnými expertmi 

B. Osobitná časť 

K čl. I 

K § 1 
Vymedzuje sa predmet a pôsobnosť zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Na poistencov 
silových rezortov, a to príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného 
bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov, 
profesionálnych vojakov a vojakov prípravnej služby, sa právna úprava starobného dôchodkového 
sporenia nevzťahuje, pretože podliehajú osobitnému právnemu režimu sociálneho zabezpečenia 
upraveného zákonom č. 382/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

K § 2  
Definuje sa starobné dôchodkové sporenie ako sporenie na osobný dôchodkový účet, ktorého 
účelom je spolu s dôchodkovým poistením, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia, zabezpečiť príjem 
z dôvodu vzniku sociálnej udalosti, ktorou je staroba a úmrtie.  

K § 3 až 11 
Definujú sa základné pojmy starobného dôchodkového sporenia. Jedným z týchto pojmov je 
zárobková činnosť, výkon ktorej zakladá povinné starobné dôchodkové sporenie priamo zo zákona. 
Za zárobkovú činnosť sa považuje činnosť zamestnanca a činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, 
z ktorej je táto osoba povinne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni. 
Ďalšími základnými pojmami sú subjekty práv a povinností, ktoré sú obsahom právnych vzťahov 
starobného dôchodkového sporenia, a to zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, 
zamestnávateľ, sporiteľ a poberateľ dôchodku. 
Definícia zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa sa preberá zo 
sociálneho poistenia. Definuje sa sporiteľ a poberateľ dôchodku. Sporiteľom je fyzická osoba, ktorá 
s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou uzavrela zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.  



Sporiteľom je aj fyzická osoba, ktorá neuzavrela s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu 
o starobnom dôchodkovom sporení do 30 dní odo dňa, v ktorom nastala skutočnosť podmieňujúca 
vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení a ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú 
správcovskú spoločnosť, v ktorej tejto fyzickej osobe vznikne účasť na starobnom dôchodkovom 
sporení. 
Dôchodková správcovská spoločnosť vedie sporiteľovi osobný dôchodkový účet aj v období, v ktorom 
sporiteľ nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom 
sporení alebo v období, v ktorom nie je dobrovoľne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. 
Dôchodková správcovská spoločnosť vedie sporiteľovi osobný dôchodkový účet až do splnenia 
podmienok na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku príslušnou 
poisťovňou a príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Spôsobilosť fyzickej osoby mať 
v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia práva a povinnosti ako sporiteľ 
a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba povinnosti vzniká 
dňom určeným podľa osobitného predpisu. 
Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný 
dôchodok alebo pozostalostný dôchodok vo forme právne upravenej týmto zákonom. 

K § 11 a 12 
Definuje jeden zo subjektov, ktoré vykonávajú činnosť v systéme starobného dôchodkového 
sporenia, a to poisťovňa, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe zákona č. 95/2002 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je 
oprávnená na vyplácanie dôchodku podľa tohto zákona.  
Príslušná poisťovňa sa definuje ako poisťovňa, ktorú určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie 
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku a ktorá 
vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok doživotne alebo pozostalostný dôchodok.  

K § 13  
Definuje sa obdobie starobného dôchodkového sporenia na účely vyplácania starobného dôchodku a 
predčasného starobného dôchodku, ako obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na 
starobnom dôchodkovom sporení.  

K § 14 
Vo vymedzení osobného rozsahu starobného dôchodkového sporenia sa preberá právna úprava zo 
sociálneho poistenia. Navrhuje sa, aby bola na starobnom dôchodkovom sporení povinne zúčastnená 
každá fyzická osoba, ktorá nebola pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni.  
Zároveň sa umožňuje fyzickej osobe, ktorá bola pred účinnosťou tohto zákona dôchodkovo poistená 
v Sociálnej poisťovni, dobrovoľne sa rozhodnúť v období od 1. januára 2005 najneskôr do 30. júna 
2006 byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa táto fyzická osoba dobrovoľne 
rozhodne v tomto období byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, účasť na starobnom 
dôchodkovom sporení je pre túto fyzickú osobu povinná. 
Navrhuje sa, aby na starobnom dôchodkovom sporení bola povinne zúčastnená aj fyzická osoba, 
ktorej vypláca Sociálna poisťovňa invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ak táto 
osoba pred vznikom nároku na invalidný dôchodok bola zúčastnená na starobnom dôchodkovom 
sporení.  
Dobrovoľne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba, ktorá je dobrovoľne 
dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, t. j. fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku s pobytom 
na území Slovenskej republiky.  
Každá fyzická osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne zúčastnená na starobnom dôchodkovom 
sporení je aj povinne alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni. 



K § 15 až 19 
Vo vymedzení vzniku a zániku starobného dôchodkového sporenia a v prerušení tohto sporenia sa 
v zásade preberá právna úprava obsiahnutá v sociálnom poistení. 

K § 20 a 21 
Definujú sa subjekty, ktoré sú povinné platiť príspevky bez ohľadu na skutočnosť, či je starobné 
dôchodkové sporenie povinné alebo dobrovoľné a spôsob určovania výšky príspevkov.      
Právna úprava platenia príspevkov štátom za zákonom vymedzený okruh osôb sa preberá zo 
sociálneho poistenia. 
Vzhľadom na skutočnosť, že sa navrhuje, aby povinnému starobnému dôchodkovému sporeniu 
podliehali aj fyzické osoby, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa tohto zákona o sociálnom 
poistení, navrhuje sa, aby za tieto osoby platil príspevky subjekt, ktorý tento dôchodok vypláca, t. j. 
Sociálna poisťovňa.  

K § 22 
Navrhujú sa sadzby príspevkov vo výške 9 % z vymeriavacieho základu.  

K § 23 
V právnej úprave vymeriavacieho základu na určenie sumy príspevkov sa navrhuje zjednotiť 
vymeriavacie základy subjektov povinných platiť príspevky podľa tohto zákona s vymeriavacimi 
základmi subjektov povinných platiť poistné na dôchodkové poistenie podľa zákona č. .../2003 Z. z. 
o sociálnom poistení.  

K § 24  
Vo vymedzení rozhodujúceho obdobia na určenie vymeriavacieho základu sa preberá právna úprava 
zo sociálneho poistenia. 

K § 25 
Navrhuje sa vylúčenie povinnosti platiť príspevky v taxatívne určených prípadoch rovnako ako 
v sociálnom poistení. 

K § 26 
Navrhuje sa, aby subjekty, ktoré sú povinné platiť príspevky, boli súčasne povinné tieto príspevky aj 
odvádzať.  

K § 27 
Definuje sa spôsob platenia príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici s tým, že na 
zhodnotenie dočasne voľných finančných prostriedkov, ktorými sú príspevky, sa nebude vzťahovať 
zákon č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K § 28 
Právny režim splatnosti príspevkov sa v zásade preberá zo sociálneho poistenia. 

K § 29 
Definuje sa vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia, v rámci ktorého sa poskytujú 
dôchodky a jednorazové vyrovnanie. 

K § 30 a 31 
Ustanovujú sa podmienky vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku 
formou programového výberu s doživotným dôchodkom a formou doživotného dôchodku. 
Výplata starobného dôchodku je podmienená splnením rovnakých podmienok akú sú ustanovené pre 



nárok na starobný dôchodok v sociálnom poistení 
Výplata predčasného starobného dôchodku je podmienená priznaním predčasného starobného 
dôchodku Sociálnou poisťovňou a dosiahnutím aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu 
sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného starobného dôchodku je v hodnote potrebnej 
na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume, ktorá je najmenej vo výške 0,6-násobku sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

K § 32 
Obdobie vyplácania disponibilného prebytku, t. j. obdobie programového výberu, určuje sporiteľ 
v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Disponibilný 
prebytok sa chápe ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku 
dňu doručenia žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku 
a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného dôchodku v príslušnej poisťovni. 

K § 33 
Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok formou doživotného 
dôchodku, ak splnil zákonom stanovené podmienky.  
Pri vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou doživotného 
dôchodku vypláca príslušná poisťovňa doživotne starobný dôchodok alebo predčasný starobný 
dôchodok v sume určenej podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tohto návrhu zákona. 

K § 34 
Vdove sa vypláca vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného 
dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona. Vdova má nárok na vdovský 
dôchodok počas jedného roka od smrti manžela. Ak sa vdova bezprostredne po uplynutí jedného 
roka od smrti manžela stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo dovŕšila dôchodkový vek vypláca sa vdovský 
dôchodok aj po uplynutí tejto doby. Tieto podmienky platia rovnako aj na vyplácanie vdoveckého 
dôchodku. 

K § 35 
Suma vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku je odvodená od sumy starobného dôchodku 
alebo predčasného starobného dôchodku poskytovaného formou programového výberu 
s doživotným dôchodkom alebo doživotného dôchodku vyplácaného príslušnou dôchodkovou 
správcovskou spoločnosťou alebo príslušnou poisťovňou.  
Suma vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku je 60 % starobného dôchodku alebo 
predčasného starobného dôchodku vyplácaného príslušnou dôchodkovou správcovskou 
spoločnosťou alebo príslušnou poisťovňou.  
Ak zomretý manžel poberal alebo zomretá manželka poberala starobný dôchodok alebo predčasný 
starobný dôchodok poskytovaný formou programového výberu s doživotným dôchodkom, má vdova 
alebo vdovec nárok na 100 % disponibilného prebytku vyplácaného v mesačných splátkach. 

K § 36 
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného 
starobného dôchodku vyplácaného doživotne sa navrhuje vo výške 60 % tohto dôchodku, ktorý sa 
vyplácal ku dňu smrti zomretého. 

K § 37 
Sirotský dôchodok sa vypláca nezaopatrenému dieťaťu, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, 
ak rodič alebo osvojiteľ dieťaťa ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo 



predčasného starobného dôchodku. Sirotský dôchodok sa nevypláca nezaopatrenému dieťaťu v 
pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo po jeho manželovi. Výplata sirotského dôchodku 
zaniká osvojením nezaopatreného dieťaťa.  

K § 38 
Suma sirotského dôchodku podľa tohto zákona je odvodená od sumy starobného dôchodku 
zomretého poberateľa tohto dôchodku, ktorý sa vyplácal zomretému poberateľovi dôchodku podľa 
tohto zákona v čase smrti.  
Suma sirotského dôchodku je odvodená od sumy starobného dôchodku alebo predčasného 
starobného dôchodku poskytovaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo 
doživotného dôchodku vyplácaného príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo 
príslušnou poisťovňou.  
Suma sirotského dôchodku je 30 % starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku 
vyplácaného príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo príslušnou poisťovňou.  

K § 39 
Sirotský dôchodok po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku 
sa navrhuje v sume 30 % tohto dôchodku vyplácaného ku dňu smrti poberateľa starobného 
dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. 

K § 40 
Navrhuje sa vyplatiť jednorazové vyrovnanie sporiteľovi, ktorý ku dňu požiadania o jednorazové 
vyrovnanie nesplnil podmienky na vyplácanie starobného dôchodku alebo manželovi (manželke) 
alebo dieťaťu po zomretom sporiteľovi, po ktorom sa nevypláca pozostalostný dôchodok. 
Jednorazové vyrovnanie sa navrhuje vyplatiť v sume aktuálnej hodnoty zostatku osobného 
dôchodkového účtu zomretého sporiteľa. 

K § 41 
V navrhovanom ustanovení sa uplatňuje zásada, podľa ktorej sa ako obdobie starobného 
dôchodkového sporenia na účely vyplácania dôchodku hodnotia len tie obdobia, za ktoré boli včas 
a v správnej výške zaplatené príspevky, a to vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám 
a dobrovoľne zúčastneným osobám na sporení.  
Ak príspevky neboli zaplatené včas a v správnej výške, hodnotí sa príslušné obdobie týmto osobám 
ako obdobie starobného dôchodkového sporenia až odo dňa zaplatenia, príp. doplatenia príspevkov. 

K § 42 
Navrhuje sa prekvalifikovanie predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona po dovŕšení 
dôchodkového veku na starobný dôchodok podľa tohto zákona. 

K § 43 
Pri súbehu výplaty viacerých dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia sa tieto dôchodky 
nekrátia.  

K § 44 
Navrhovaným ustanovením sa upravuje právny režim spôsobu výplaty dôchodkov a jednorazového 
vyrovnania, spisovania žiadostí a výplaty dôchodkov do cudziny, ktorá nie je členským štátom 
Európskej únie. 

K § 45 
Právna úprava poukazovania dôchodkov a jednorazového vyrovnania je založená na dohode sporiteľa 
s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo s príslušnou poisťovňou. 



K § 46 
Definuje sa okruh subjektov, ktoré sa považujú za príjemcov dôchodkov a jednorazového vyrovnania. 

K § 47 
Dôchodková správcovská spoločnosť je právnická osoba – akciová spoločnosť so sídlom na území 
Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie dôchodkových fondov 
za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a tona základe 
povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného úradom. 
V tejto súvislosti zákon v súlade so smernicou definuje, čo sa rozumie pod správou dôchodkového 
fondu. 
Okrem základnej činnosti, t. j. správy dôchodkových fondov, dôchodková správcovská spoločnosť 
najmä vytvára tri dôchodkové fondy, ktorých špecifiká sú stanovené v zákone, vypláca starobné 
dôchodky ako disponibilný prebytok spôsobom stanoveným týmto zákonom. Ďalej môže dôchodková 
správcovská spoločnosť vykonávať aj doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného zákona 
(zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení), ak spĺňa podmienky tohto zákona a má na túto činnosť 
osobitne udelené povolenie. Dôchodková správcovská spoločnosť však nesmie vykonávať iné 
činnosti, než tie, ktoré jej povoľuje tento zákon.            
Vzhľadom na skutočnosť, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je v zákone v značnej 
miere upravená odchylne od osobitných predpisov upravujúcich podnikanie obchodných spoločností 
(najmä odlišnosti v úprave akciových spoločností oproti Obchodnému zákonníku), je potrebné 
zdôrazniť, že tieto subjekty musia postupovať podľa ustanovení tohto zákona aj v prípade, ak 
uvedenú problematiku rieši osobitný predpis odlišne. Ustanovenia osobitných zákonov sa vzťahujú na 
činnosť týchto subjektov len v prípade, že upravujú problematiku, ktorá nie je obsahom tohto 
zákona.  
Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako akciovej spoločnosti, musí byť najmenej 
300 000 000 Sk a musí byť splatené pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť. 
Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydávať akcie len ako zaknihované cenné papiere na 
meno, ktorých zmena podoby a formy sa zákonom zakazuje. 
Zákon ďalej zakazuje aj zmenu predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti a jej zrušenie rozdelením, splynutím a zakazuje sa predaj podniku na základe zmluvy 
o predaji podniku. 

K § 48 až 51 
Upravujú sa podmienky pre udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti. Založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako akciovej spoločnosti je upravené 
Obchodným zákonníkom s odchýlkami uvedenými v tomto zákone. Zákon ustanovuje, že na výkon 
činnosti starobného dôchodkového sporenia touto akciovou spoločnosťou je potrebné povolenie 
úradu.  
Dôchodková správcovská spoločnosť musí pri podávaní žiadosti na udelenie povolenia na vznik 
a činnosť najmä preukázať, že je splatené základné imanie, prehľadnosť a dôveryhodnosť základného 
imania a ďalších finančných zdrojov, vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť 
podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach, odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, 
ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich 
zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti 
podľa tohto zákona a za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, zamestnanca 
zodpovedného za riadenie investícií, prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj 
akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková 
správcovská spoločnosť musí ďalej preukázať, že jej stanovy, výber depozitára, štatút každého 
dôchodkového fondu a informačný prospekt sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
Pri hodnotení vhodnosti osoby s kvalifikovanou účasťou bude úrad požadovať hodnoverné 



preukázanie prehľadného a dôveryhodného pôvodu peňažného vkladu do základného imania a bude 
sa tiež vyžadovať ich spoľahlivosť vo vzťahu k požiadavkám na transparentné a bezpečné fungovanie 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Uvedené skutočnosti sa overujú za účelom, aby povolenie na 
vznik a činnosť správcovskej spoločnosti nebolo vydané osobe, ktorá je vlastnená, a teda aj ovládaná 
akcionármi, ktorých pozadie je nejasné alebo nevhodné (napr. osoby z daňových rajov alebo osoby 
prepojené s osobami založenými v týchto centrách, osoby vlastniace iné licencované subjekty 
finančného trhu, ktoré opakovane porušujú zákony).  
V tejto súvislosti zákon stanovuje, že pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako aj počas 
jej trvania musí byť podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti v súčte alebo 
samostatne vyšší ako 50 % vo vlastníctve taxatívne uvedených osôb. Týmito osobami môžu byť len 
banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, obchodník s cennými 
papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty 
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti ak majú povolenie na 
výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom majú sídlo a zahraničná správcovská 
spoločnosť, ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti v oblasti kolektívneho investovania vydané 
príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo. 
Stanovujú sa doklady, ktoré musia byť priložené k žiadosti na vznik správcovskej spoločnosti. Žiadateľ 
je povinný v predložených dokumentoch preukázať vecné, personálne a organizačné predpoklady na 
činnosť v oblasti starobného dôchodkového sporenia. Ide predovšetkým o zakladateľskú listinu alebo 
zakladateľskú zmluvu, stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti, návrh organizačnej štruktúry, 
návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na 
zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a činnosti, návrhy štatútov dôchodkových 
fondov, vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 
návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov, zmluva o budúcej zmluve o výkone 
depozitárskych služieb. Stanovuje sa, že ak je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
banka, na udelenie povolenia úradom sa vyžaduje súhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska. 
Nesúhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska je dôvodom na zamietnutie žiadosti na udelenie 
povolenia na vznik a činnosť. 
Podmienky, na základe ktorých bolo udelené povolenie na vznik a činnosť, je dôchodková 
správcovská spoločnosť povinná dodržiavať po celý čas svojej činnosti a ich neplnenie môže byť 
dôvodom na odňatie povolenia.  
Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na dobu neurčitú a je 
neprevoditeľné na inú osobu. Možno ho na žiadosť správcovskej spoločnosti zmeniť, pričom pri 
posudzovaní žiadosti sa postupuje primerane podľa ustanovení o udeľovaní povolenia.  
Zákon ustanovuje povinnosť zápisu povolených činností do Obchodného registra a určuje 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť predložiť úradu výpis z Obchodného registra, 
ktorým sa osvedčuje vykonanie zápisu povolených činností. 
Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na 
vznik a činnosť alebo zmeny tohto povolenia, až po zápise do Obchodného registra. Túto skutočnosť, 
že začala vykonávať povolenú činnosť, ako aj o všetkých zmenách s tým súvisiacich v skutočnostiach 
definovaných v zákone, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu 
oznámiť úradu. 
Zánik povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zákon viaže na vznik 
taxatívne vymedzených skutočností, a to zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti z iného 
dôvodu ako pre odňatie povolenia na vznik a činnosť, právoplatnosť rozhodnutia o vyhlásení 
konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátenie povolenia na vznik a činnosť, 
nepodanie návrhu na zápis povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 
obchodného registra, nezačatie vykonávania povolenej činnosti v lehote 6 mesiacov od zápisu do 
obchodného registra. 
Zákon definuje finančnú inštitúciu ako správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, 
pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banku, pobočku zahraničnej banky, 



poisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne, centrálneho depozitára cenných papierov, burzu cenných 
papierov a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti. 

K § 52 
Vznik alebo vykonanie určitých skutočností súvisiacich s vykonávaním starobného dôchodkového 
sporenia sa podmieňuje predchádzajúcim súhlasom úradu. Úkony, ktoré sú urobené bez 
predchádzajúceho súhlasu úradu, pričom sa podľa tohto zákona takýto súhlas vyžaduje, sú neplatné. 
Skutočnosti, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, a splnenie podmienok s tým spojených sú 
ustanovené v odsekoch 1 a 2. Ide napr. o nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom 
imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, voľbu osôb, navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, zlúčenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zmenu depozitára, zmenu 
stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prechod správy dôchodkových fondov, zmenu štatútu 
dôchodkového fondu a vrátenie povolenia na vznik a činnosť. 
Osoby, ktoré predkladajú žiadosť na predchádzajúci súhlas sú určené v odseku 4.  
Odsek 5 určuje skrátenú 15 dňovú lehotu na rozhodnutie o schválení osôb navrhovaných za členov 
predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristu, ako aj schválenie nadobudnutia cenných papierov 
do majetku v dôchodkovom fonde od akcionárov alebo na predaj cenných papierov z majetku 
v dôchodkovom fonde akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to z dôvodu 
zabezpečenia určitej flexibilnosti úradu v tomto konaní, kde je často z rôznych dôvodov nutné 
zabezpečiť rýchlu výmenu týchto osôb alebo v prípade nákupu a predaja cenných papierov, 
dlhodobým rozhodovaním by mohlo dôjsť k neochote realizovať takéto obchody, čo by mohlo mať 
v konečnom dôsledku negatívny dopad na sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového 
vyrovnania, ktorých ochrana záujmov je základnou úlohou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
Trojmesačnú lehotu, počas ktorej je úrad povinný vydať rozhodnutie, zákon stanovuje v prípade, ak 
ide o nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 
20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, alebo 
na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej 
spoločnosti. Na ostatné konania sa vzťahuje štandardná lehota podľa zákona o dohľade nad 
finančným trhom. 
Zákon dôchodkovej správcovskej spoločnosti ukladá oznamovaciu povinnosť, že prijala príslušné 
rozhodnutia, na ktoré jej úrad udelil predchádzajúci súhlas.  

K § 53 
Pri svojej činnosti je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať aj pravidlá obozretného 
podnikania ustanovené zákonom. Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť investovanie majetku 
v dôchodkových fondoch v súlade s týmto zákonom ako aj v súlade s inými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu.  

K § 54 
Vzhľadom na osobitné postavenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako významnej inštitúcie 
finančného trhu spravujúcej cudzie zdroje sa stanovujú niektoré požiadavky na riadenie 
a organizáciu, ktoré u bežných podnikateľských subjektov podliehajúcich len ustanoveniam 
Obchodného zákonníka nie sú osobitne vyžadované. Ide najmä o požiadavky na systém riadenia 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na jej organizačnú štruktúru a zavedenie systému vnútornej 
kontroly obdobne ako u bánk, obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností.  
Rovnako ako u iných licencovaných subjektov finančného trhu predložený návrh upravuje povinnosť 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti upraviť v stanovách vzťahy a spoluprácu medzi 
predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej 
pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom 
zodpovedným za výkon vnútornej kontroly.  



K § 55 
Zákon ukladá dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť vypracovať a udržiavať účinný systém 
vnútornej kontroly, pod ktorým sa rozumie predovšetkým systém kontroly dodržiavania zákonov 
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných dôchodkových fondov, jej 
stanov, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávaných jedným alebo viacerými zamestnancami 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy. Zákon následne dáva 
dozornej rade dôchodkovej správcovskej spoločnosti oprávnenie vo vzťahu ku vnútornej kontrole 
a ukladá súbor informačných povinností zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly. 

K § 56  
Dôchodková správcovská spoločnosť ako aj dôchodkový fond sú podľa zákona o účtovníctve osobitné 
účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a sú povinné zostavovať 
samostatne účtovnú závierku. Táto účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako aj 
každého dôchodkového fondu musí byť overená audítorom. 
Audítori, ktorí overujú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo dôchodkového 
fondu, sú povinní upozorniť úrad na porušenie povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
stanovených týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide o rovnakú 
povinnosť ako majú audítori bánk, obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností 
podľa zákona o bankách, zákona o cenných papieroch a zákona o kolektívnom investovaní. 

K § 57 
Majetok v dôchodkovom fonde a všetky obchody s takýmto majetkom je dôchodková správcovská 
spoločnosť povinná evidovať oddelene od vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, 
ale aj oddelene od majetku v iných dôchodkových fondoch, ktoré táto dôchodková správcovská 
spoločnosť spravuje. Taktiež je dôchodková správcovská spoločnosť povinná viesť osobitnú evidenciu 
zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Táto evidencia 
musí byť na požiadanie prístupná úradu a depozitárovi.  

K § 58 a 59 
Zákon ustanovuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť predchádzať konfliktom záujmov 
medzi taxatívne vymedzenými osobami. Prechádzaniu konfliktov záujmov zodpovedá aj zákaz 
obchodných operácií medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a osobami, ktoré sú s ňou 
majetkovo, personálne alebo obchodne prepojené.Oddeleným ustanovením zákazu týchto obchodov 
pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť ako aj pre uvedené osoby sa zdôrazňuje dôležitosť tohto 
ustanovenia a umožňuje postihnúť obe strany nepovoleného obchodu na základe odlišných 
sankčných ustanovení. Zámerom je zamedziť prelievaniu ziskov a zneužívaniu majetku investorov v 
prospech obchodných spoločností zakladaných členmi riadiacich orgánov a vrcholového manažmentu 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti.  
Obmedzuje sa nákup a predaj majetku v dôchodkovom fonde osobami, ktoré sú členmi 
predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti. Dôvodom obmedzenia obchodných operácií medzi v zákone vymedzenými subjektami je 
zamedzenie uskutočňovaniu tzv. priateľských obchodov. Vplyv týchto osôb je možné zneužiť na 
presadzovanie obchodov, na ktorých má záujem vplyvný vlastník, ale ktoré sú nevýhodné pre 
sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania ( napr. predaj cenných papierov, o 
ktoré na verejnom trhu nie je záujem do majetku v dôchodkovom fonde alebo získanie výnosných 
cenných papierov z majetku v dôchodkovom fonde za výhodnejších podmienok ako na verejnom 
trhu).  
Pre zvýšenie ochrany práv a nárokov sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania 
má dôchodková správcovská spoločnosť zakázané použiť majetok v dôchodkovom fonde na úhradu 
záväzkov iného dôchodkového fondu a ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so 
správou tohto majetku a s nakladaním s týmto majetkom. 



Ustanovujú sa podmienky pre účasť v riadiacich orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti z 
hľadiska ich možného vzniku konfliktu záujmov. Stanovujú sa pravidlá pre obmedzenie účasti 
niektorých osôb v riadiacich orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti z pohľadu ich 
zamestnania alebo členstva v ústredných orgánoch štátnej správy alebo v subjektoch 
zabezpečujúcich činnosť kapitálového trhu. 
Ako opatrenie proti vzniku konfliktu záujmov zakazuje členom riadiacich orgánov dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, t.j. členom predstavenstva a prokuristom ako aj zamestnancom 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti pôsobiť vo funkcii člena dozornej rady inej dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti a depozitára, s ktorým uzavrela depozitársku zmluvu.  
V prípade, ak by došlo k stretu záujmov so sporiteľmi, poberateľmi dôchodku a jednorazového 
vyrovnania, dôchodková správcovská spoločnosť nemôže kupovať do svojho majetku a predávať zo 
svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania. Zakazuje sa, aby dôchodková 
správcovská spoločnosť uprednostňovala svoje záujmy pred záujmami sporiteľov, poberateľov 
dôchodku a jednorazového vyrovnania.  
Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu 
a deriváty z majetku v dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto dôchodková správcovská spoločnosť 
a takéto cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto dôchodkovom fonde 
predávať. 

K § 60 
Navrhovaným ustanovením sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti stanovuje povinnosť dodržiavať 
primeranosť vlastných zdrojov, a to z dôvodu osobitnej ochrany práv sporiteľov, poberateľov 
dôchodku a jednorazového vyrovnania. Zákon stanovuje, že všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá 
ministerstvo financií, ustanoví najmä vymedzenie vlastných zdrojov, spôsob výpočtu sumy vlastných 
zdrojov a spôsob splnenia preukazovania splnenia podmienky o ich primeranosti.  

K § 61  
Pre zvýšenie ochrany práv a nárokov sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania 
je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti. Tieto 
pravidlá činnosti sa predovšetkým vzťahujú na výkon činností pri správe dôchodkových fondov, na 
činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k záujemcom o starobné dôchodkové 
sporenie. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať správu majetku v dôchodkových 
fondoch samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového 
vyrovnania. V súlade s ustanoveniami tohto zákona je však dôchodková správcovská spoločnosť 
oprávnená zveriť výkon niektorých činností, ktoré je inak povinná vykonávať samostatne, inej osobe. 
Pri správe dôchodkových fondov musí dôchodková správcovská spoločnosť najmä konať čestne a 
poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov, poberateľov dôchodku 
a jednorazového vyrovnania a v záujme ich ochrany, konať s odbornou starostlivosťou 
a obozretnosťou, účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie pre riadny výkon 
svojich činností, vyhýbať sa konfliktu záujmov, uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom, poberateľom 
dôchodku a jednorazového vyrovnania princíp rovnakého zaobchádzania, vykonávať činnosť 
v najlepšom záujme sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania a v záujme ich 
ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov, pravidiel a rozhodnutí 
úradu. 
V ustanovení § 61 zákon ďalej ustanovuje všeobecnú zodpovednosť dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti voči sporiteľom, poberateľom dôchodku a jednorazového vyrovnania, a to za všetky 
škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia jej povinností vyplývajúcich zo 
zákona alebo zo štatútu dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť sa môže zbaviť 
zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou.  



K § 62 
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť ukladá zákon členom predstavenstva, členom dozornej rady, 
zamestnancom, prokuristom, likvidátorom, núteným správcom, správcom konkurznej podstaty, ako 
aj ďalším osobám podieľajúcim sa na činnosti alebo likvidácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti, 
a to aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu. Povinnosť zachovávať 
mlčanlivosť sa vzťahuje na skutočnosti, o ktorých sa tieto osoby dozvedeli na základe svojho 
postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa dotýkajú 
záujmov sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania. V odseku 3 zákon stanovuje 
prípady, kedy nie je možné porušiť povinnosť zachovávania mlčanlivosti, hoci dochádza k prezradeniu 
skutočností, ktorých prezradenie by sa inak kvalifikovalo ako porušenie povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť. 

K § 63 
Navrhujú sa dva druhy odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti, t. j. odplata za správu 
dôchodkových fondov a odplata za prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa za jeden mesiac správy dôchodkového fondu 
určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,07 % priemernej mesačnej čistej hodnoty 
majetku v dôchodkovom fonde. 
Odplatu za prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti platí sporiteľ, ak prestúpi 
do dôchodkového fondu inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti skôr ako po šiestich mesiacoch 
od vzniku účasti v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Účelom stanovenia tejto odplaty 
je zamedziť častému prestupu sporiteľov do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za prestup 
sporiteľa do iného dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo za 
prestup sporiteľa do iného dôchodkového fondu inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
z dôvodov, ak dochádza k prechodu správy dôchodkových fondov na nástupnícku dôchodkovú 
správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona, nesmie dôchodková správcovská spoločnosť účto vať 
odplatu. 
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať verejnosť a Úrad pre finančný trh o výške 
odplaty a o zmene výšky odplaty spôsobom ustanoveným týmto zákonom. 

K § 64 a 65 
Zákon upravuje zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ako osobitný zmluvný typ, ktorú 
dôchodková správcovská spoločnosť uzatvára s fyzickou osobou povinne zúčastnenou na starobnom 
dôchodkovom sporení alebo s fyzickou osobou dobrovoľne zúčastnenou na starobnom 
dôchodkovom sporení.  
Zákon ďalej ustanovuje podmienky a pravidlá uzatvárania zmluvy o starobnom dôchodkovom 
sporení. Zákon zakazuje zamestnávateľovi, aby zamestnanca nútil alebo presviedčal uzatvoriť zmluvu 
o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú určí. Na druhej 
strane sa tým ustanovuje právo zamestnanca odmietnuť vykonať takýto pokyn zamestnávateľa. 
Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže mať v rovnakom období sporiteľ uzatvorenú len 
s jednou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Na predchádzanie možného porušovania tohto 
zákonom stanoveného zákazu budú slúžiť údaje, ktoré bude viesť Sociálna poisťovňa v registri 
poistencov a sporiteľov a z ktorých bude Sociálna poisťovňa sprístupňovať informácie v zákonom 
stanovenom rozsahu oprávneným osobám, predovšetkým dôchodkovým správcovským 
spoločnostiam. 
Zákon rozlišuje dve základné skutočnosti, na základe ktorých vzniká účasť na starobnom 
dôchodkovom sporení. Základnou skutočnosťou je uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom 
sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú sú osoby povinne zúčastnené na 
starobnom dôchodkovom sporení povinné uzavrieť do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastala 
skutočnosť podmieňujúca vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak nebude táto 
zákonom stanovená podmienka splnená do 30 dní, je Sociálna poisťovňa oprávnená určiť 
dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej fyzickej osobe povinne zúčastnenej na starobnom 



dôchodkovom sporení vznikne účasť na starobnom dôchodkovom sporení. 
V § 65 zákon ustanovuje oznamovacie povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti súvisiace s účasťou sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení.  

K § 66 
Zákon ukladá dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť oznamovať úradu každú zmenu vo 
svojej finančnej situácii ako aj iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť schopnosť dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti plniť svoje záväzky voči sporiteľom, poberateľom dôchodku 
a jednorazového vyrovnania alebo voči záujemcom o starobné dôchodkové sporenie. Akcionár, ktorý 
plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na 
hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti v jednej alebo v niekoľkých operáciách 
priamo alebo konaním v zhode v zákonom stanovených percentuálnych výškach alebo právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v pláne prestať byť materskou spoločnosťou tejto dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať úrad.  
Taktiež je dôchodková správcovská spoločnosť povinná oznámiť úradu realizáciu predchádzajúcich 
súhlasov, pri ktorých došlo k prekročeniu alebo zníženiu podielov na základnom imaní alebo 
hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti.  

K § 67 
Zákon umožňuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti, po splnení ustanovených podmienok, na 
základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností na inú osobu, ktorá je oprávnená na výkon zverených 
činností. Riadenie investícií podľa § 47 ods. 2 písm. a) nie je dôchodková správcovská spoločnosť 
oprávnená zveriť tretím osobám. Súčasne výkon týchto činností sa však nesmie zveriť depozitárovi 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť zverí niektorú 
z činností inej osobe (okrem činností riadenia investícií podľa § 47 ods. 2 písm. a)), je povinná doručiť 
úradu zmluvu o zverení činnosti ako aj zmeny tejto zmluvy a tiež informovať úrad o skončení tejto 
zmluvy. Uzavretím zmluvy o zverení činnosti však nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené sporiteľom, poberateľom dôchodku 
a jednorazového vyrovnania pri správe majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodková správcovská 
spoločnosť nesmie však zveriť všetky činnosti spojené so správou dôchodkových fondov na iné osoby, 
ani zveriť činnosti v takom rozsahu, aby dôchodková správcovská spoločnosť prestala plniť účel, na 
ktorý jej bolo udelené povolenie na jej vznik a činnosť. Uvedené obmedzenia ohľadom zverenia 
činností majú slúžiť na to, aby sa zamedzilo obchádzaniu povinnosti vykonávať činnosť dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti inak ako na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti. 

K § 68 
K zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie môže dôjsť len pri zlúčení s inou 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to len na základe predchádzajúceho súhlasu úradu. 
Zlúčením dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločností, pričom imanie 
zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prechádza na jestvujúcu dôchodkovú správcovskú 
spoločnosť, s ktorou sa zlučuje, a ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zrušiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť je možné len na 
základe rozhodnutia valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej úrad udelil 
predchádzajúci súhlas na zlúčenie s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Súčasne so 
zrušením dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením dochádza k prechodu správy 
dôchodkových fondov na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu 
dôchodkových fondov zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi 
nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Súčasne s prechodom správy dôchodkových 
fondov prechádzajú aj práva a povinnosti zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo 
starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom, poberateľom dôchodku a jednorazového 
vyrovnania na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Zrušenie dôchodkovej správcovskej 



spoločnosti zlúčením nesmie byť na ujmu sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového 
vyrovnania, ani na ujmu veriteľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti. To znamená, že okrem 
povinností stanovených v ustanoveniach Obchodného zákonníka o zlúčení (§ 69 až 69a Obchodného 
zákonníka) sa bude najmä vyžadovať zmena štatútov dôchodkových fondov, ktorých správu vykonáva 
nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť tak, aby práva a nároky sporiteľov, poberateľov 
dôchodku a jednorazového vyrovnania zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti zlúčením 
neboli dotknuté. 

K § 69 
Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti s likvidáciou až po prechode správy dôchodkových fondov, vrátane 
prechodu práv a povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúce zo 
starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom, poberateľom dôchodku a jednorazového 
vyrovnania, po preukázaní, že dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá má byť zrušená, má 
vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom, poberateľom dôchodku a jednorazového vyrovnania, 
vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov, a to na základe 
právoplatného rozhodnutia úradu, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na prechod správy 
dôchodkových fondov ako aj právoplatného rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na 
vrátenie povolenia na vznik a činnosť. Týmto postupom sú chránené záujmy sporiteľov, poberateľov 
dôchodku a jednorazového vyrovnania aj v prípade, ak akcionári dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti stratili záujem o vykonávanie starobného dôchodkového sporenia a chcú ukončiť túto 
činnosť v tejto oblasti. Okrem dobrovoľného rozhodovania o zrušení dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti s likvidáciu zákon stanovuje, že dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prípade, 
ak jej zanikne povolenie na vznik a činnosť z dôvodu, že dôchodková správcovská spoločnosť v lehote 
6 mesiacov od zápisu do obchodného registra nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom 
povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo ak dôchodková 
správcovská spoločnosť nevytvorí a nezačne správu všetkých troch zákonom určených dôchodkových 
fondov, t.j. jedného rastového dôchodkového fondu, jedného vyváženého dôchodkového fondu 
a jedného konzervatívneho dôchodkového fondu.  
Pre likvidáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti platia primerane ustanovenia Obchodného 
zákonníka s prihliadnutím na špecifiká upravené týmto zákonom.  

K § 70 
Zákon upravuje podmienky pre zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom v taxatívne 
uvedených prípadoch, a to najmä, ak dôchodková správcovská spoločnosť nesplní zákonom 
stanovenú povinnosť prijať rozhodnutie o jej zrušení. 

K § 71 
Pri vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti správca konkurznej 
podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť úradu, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní 
nútenej správy. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, nakoľko to nie je majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ani 
nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona 
o konkurze a vyrovnaní.  
Zákon osobitne upravuje správu dôchodkových fondov v čase po podaní návrhu na vyhlásenie 
konkurzu na dôchodkovú správcovskú spoločnosť. V tomto čase až do dňa právoplatnosti 
rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dňa 
právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku alebo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 
nezistenie úpadku, je úrad povinný nariadiť nútenú správu. V rozhodnutí o nariadení nútenej správy 
úrad ďalej určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov 
dňom skončenia nútenej správy; na túto dôchodkovú správcovskú spoločnosť prechádza správa 



dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol 
vyhlásený konkurz alebo na ktorú bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, voči sporiteľom, poberateľom dôchodku a jednorazového vyrovnania. Nútená správa sa 
končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti, dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie 
konkurzu pre nezistenie úpadku.  
Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti po zrušení konkurzu po splnení rozvrhového 
uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutí návrhu na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku sa ustanovenia Obchodného zákonníka použijú rovnako 
[§ 68 ods. 3 písm. d)]. 

K § 72 
Dôchodkový fond nie je samostatným subjektom práva, pretože podľa zákona nemá právnu 
subjektivitu a vytvára sa na dobu neurčitú. Jeho existencia však nie je závislá na existencii 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ho vytvára a spravuje. Dôchodkový fond je tvorený 
majetkom v dôchodkovom fonde, t.j. príspevkami a penále, majetkom nadobudnutým z týchto 
príspevkov a penále ich investovaním, výnosmi z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a 
majetkom nadobudnutým z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále. To znamená, 
že dôchodkový fond tvorí akýkoľvek majetok, ktorý sa v dôchodkovom fonde jeho správou 
nahromadil.  
Na vytváranie a správu dôchodkových fondov úrad nevydáva osobitné povolenie. Vykonávanie 
základnej činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, t.j. vytvorenie a správa dôchodkových 
fondov je súčasťou povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková 
správcovská spoločnosť je povinná na základe udeleného povolenia na vznik a činnosť vytvoriť práve 
tri zákonom diferencované dôchodkové fondy, a to jeden rastový dôchodkový fond, jeden vyvážený 
dôchodkový fond a jeden konzervatívny dôchodkový fond. Jednotlivé dôchodkové fondy sa od seba 
odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu investičných nástrojov, ktorým sa 
má zabezpečiť zväčšenie majetku v dôchodkovom fonde, vytvoreným portfóliom, podľa miery rizika 
zhodnocovania majetku v dôchodkovom fonde a v názve. Dôchodková správcovská spoločnosť je 
povinná rozložiť mieru rizika medzi dôchodkovými fondmi (napr. v štatúte upraveným spôsobom 
rozloženia investícií) tak, aby v rastovom dôchodkovom fonde bola najvyššia a v konzervatívnom 
dôchodkovom fonde najnižšia. 
Zákon presne stanovuje, kedy dochádza k začiatku vytvárania dôchodkového fondu, a to v okamihu 
pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.  

K § 73 
Stanovujú sa limity, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splniť, aby jej nebola 
odobratá správa ňou spravovaných dôchodkových fondov. 

K § 74 
Zákon presne stanovuje, že majetok v dôchodkovom fonde nie je majetkom dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je len oprávnená vykonávať správu 
ňou vytvorených dôchodkových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť. Sporiteľovi vzniká 
právo na podiel na majetku v dôchodkovom fonde splnením podmienok vyplácania starobného 
dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona. 

K § 75 
Na vyjadrenie podielu sporiteľa na celkovom majetku dôchodkového fondu zákon vytvára inštitút 
dôchodkovej jednotky. Počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky, určená v deň, kedy sa 



dôchodkový fond začína vytvárať, je 1 Sk. Ďalej sa jej hodnota určuje spôsobom stanoveným v zákone 
ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek 
evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu v deň 
výpočtu. Hodnota majetku v dôchodkovom fonde znížená o všetky záväzky predstavuje čistú hodnotu 
majetku v dôchodkovom fonde.  

K § 76 
S dôchodkovou jednotkou, ktorá nie je cenným papierom, je spojené právo sporiteľa na 
zodpovedajúci podiel na majetku v dôchodkovom fonde v peniazoch. 

K § 77 
Štatút každého dôchodkového fondu ako aj všetky jeho zmeny, ktorého účinnosť je viazaná na 
právoplatnosť rozhodnutia úradu, nie je súčasťou zmluvného vzťahu sporiteľa s dôchodkovou 
správcovskou spoločnosťou. Zákon stavuje podstatné náležitosti každého štatútu dôchodkového 
fondu. 

K § 78 a 79 
Na jednej strane zákon pripúšťa zlúčenie dôchodkových fondov a na strane druhej sa zakazuje 
splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu, premena dôchodkového fondu na fond vytváraný 
podľa osobitného predpisu. Zlúčením dôchodkových fondov zákon rieši situáciu prechodu správy 
dôchodkových fondov na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá zo zákona nesmie spravovať 
viac ako tri zákonom povolené dôchodkové fondy. Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia 
majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy 
dôchodkových fondov na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, 
ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi 
dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 

K § 80 
Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto 
zákonom a do majetku vymedzeného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika 
podľa tohto zákona. Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne 
a bezpečné investovanie majetku v dôchodkovom fonde a zabezpečenia ochrany sporiteľov, 
poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania. 
Zákon výslovne ustanovuje, že investovaním podľa tohto zákona nie je investovanie vykonávané na 
základe osobitných zákonov (napr. zákon č. .../2003 Z. z. o kolektívnom investovaní), a teda 
investovanie podľa tohto zákona nemá charakter kolektívneho investovania, aj keď charakter 
investičných činností je podobný ako pri kolektívnom investovaní.  

K § 81 
Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu nakupovať cenné papiere do majetku v dôchodkovom 
fonde na verejných trhoch členských štátov, ktoré sú členmi Európskych spoločenstiev alebo sú 
súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru. Nákup takýchto cenných papierov je však viazaný na 
presne určené podmienky a limity uvedené v zákone. Cenné papiere môžu dôchodkové správcovské 
spoločnosti nakupovať aj na trhoch mimo Slovenskej republiky alebo iných trhoch ako sú trhy 
členských štátov ak budú tieto trhy explicitne vymenované v štatúte.  
Nástroje peňažného trhu (vkladové listy, pokladničné poukážky a nástroje so splatnosťou jedného 
roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu a sú likvidné a ich hodnota môže byť presne 
určená) sa môžu nakupovať do majetku v dôchodkovom fonde ak je to výslovne uvedené v štatúte. 
Presne sa definuje, ktoré subjekty musia vydať takéto nástroje peňažného trhu, aby sa tieto mohli 
stať predmetom investovania do majetku dôchodkových fondov.  
Určujú sa viaceré limity a obmedzenia na zloženie majetku dôchodkového fondu. Zvýrazňuje sa 



princíp, že v majetku v dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať akcie spoločností, ktoré majú na 
základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti viac ako 5 %, akcie depozitára dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti s väčším podielom ako 5 % základného imania. Akcie dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkový fond sa takisto nemôžu nachádzať v majetku tohto 
dôchodkového fondu.  
Ak cenné papiere, ktoré sú určené v zákone prestali byť obchodované na burze alebo inom 
regulovanom trhu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná ich predať do šiestich mesiacov od 
skončenia obchodovania s týmito cennými papiermi.  
Upravuje sa postup dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri investovaní do podielových listov 
podielových fondov a akcií zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členských 
štátoch spĺňajúce požiadavky práva Európskych spoločenstiev (európskej smernice) avšak neprijatých 
na obchodovanie na burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu. Hodnota podielových 
listov otvoreného podielového fondu a akcií zahraničného otvoreného subjektu kolektívneho 
investovania nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.  
V majetku v otvorenom podielovom fonde sa nesmú nachádzať drahé kovy, a to ani vo forme 
certifikátov, ktoré ich zastupujú.  

K § 82 
Zámerom obmedzenia a rozloženia rizika v dôchodkovom fonde je zabezpečiť primerané rozloženie 
rizika zvýšením minimálneho počtu investícií. Určuje sa, že hodnota cenných papierov jedného 
emitenta nesmie tvoriť viac ako 3 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.  
Navrhované znenie udeľuje výnimku z tohto pravidla pre štátne cenné papiere a cenné papiere 
garantované štátom, kde je stanovený limit 20 % pre podiel cenných papierov jedného emitenta, t. j. 
štátu na majetku v dôchodkovom fonde. Výnimka bola udelená aj pre hypotekárne záložné listy 
(tuzemské aj zahraničné) tak, aby podiel vydaný jednou hypotekárnou bankou mohol dosiahnuť až 10 
% hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.  
Stanovuje sa horná hranica hodnoty hypotekárnych záložných listov, ktoré môžu byť v majetku 
v dôchodkovom fonde. Súčet hodnoty hypotekárnych záložných listov nesmie prekročiť limit 50 % 
hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 
Do navrhovaného znenia bola zahrnutá právomoc úradu za stanovených podmienok povoliť 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobúdať do majetku dôchodkového fondu štátne cenné 
papiere alebo cenné papiere garantované štátom (tuzemské aj zahraničné), a to až do výšky 100 % 
majetku dôchodkovom fonde. Pritom tento majetok v dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí byť 
tvorený najmenejšiestimi emisiamicenných papierov a hodnota jednej emisie nesmie tvoriť viac ako 
30 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Úrad schváli štatút, len ak je zaručená rovnocenná 
úroveň ochrany sporiteľov ako pri dôchodkových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a 
rozloženia rizika podľa tohto zákona. Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných 
Slovenskou republikou alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka Slovenskej 
republiky, v majetku v dôchodkovom fonde môže dosiahnuť najviac 80 % majetku dôchodkového 
fondu. 
Určujú sa ustanovenia o podiele cenných papierov jedného emitenta, ktoré môžu byť 
v dôchodkovom fonde.  
Ustanovujú sa výnimky z ustanovení o prekročení limitov zloženia majetku v podielovom fonde za 
určitých okolností (prvých 12 mesiacov od udelenia povolenia a uplatnenie predkupných práv).  
Následne zákon ustanovuje maximálne limity pre jednotlivé aktíva, ktoré môže správcovská 
spoločnosť nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde a výnimky, pri ktorých sa tieto 
obmedzenia nepoužijú. Spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde 
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií. 

K § 83 
Zákon ukladá dôchodkovej správcovskej spoločnosti povinnosť pri správe majetku v dôchodkovom 
fonde používať také postupy riadenia rizík, ktoré umožňujú priebežné sledovanie miery pozičného 



rizika a jeho vplyv na celkové riziko spojené s investovaním majetku v dôchodkovom fonde. Iba ak je 
to uvedené v štatúte a po predchádzajúco súhlase depozitára možno v prospech majetku alebo na 
ťarchu majetku v dôchodkovom fonde uskutočňovať obchody spojené s právami alebo povinnosťami 
odvodenými z cenných papierov, indexov cenných papierov, kurzov cudzích mien alebo úrokových 
sadzieb.  

K § 84 
Ustanovujú sa prípady pri ktorých môže prísť k prekročeniu limitov a obmedzení ustanovených 
v uvedených ustanoveniach (§ 81 až 83 a § 88 až 90). Zákon ustanovuje povinnosť správcovskej 
spoločnosti bezodkladne oznámiť úradu každé prekročenie limitov a vykonať opatrenia na 
zosúladenie s limitmi a obmedzeniami ustanovenými zákonom. 

K § 85 
Zákon ustanovuje zákaz pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť predávať investičné nástroje 
z majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny 
až po dodaní cenných papierov. To platí aj pri kúpe investičných nástrojov dôchodkovou 
správcovskou spoločnosťou do majetku dôchodkového fondu. Pri kúpe sa zakazuje dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti poskytovať preddavok.  

K § 86 
Pre zvýšenie ochrany sporiteľov, poberateľov dôchodkov a jednorazového vyrovnania zákon zakazuje 
použiť majetok v dôchodkovom fonde na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov alebo na akékoľvek 
zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo iných právnických osôb. 
Dôchodková správcovská spoločnosť môže v prospech majetku v dôchodkovom fonde prijať peňažné 
pôžičky alebo úvery len v prípade, ak je to v záujme sporiteľov, poberateľov dôchodkov 
a jednorazového vyrovnania a ak to umožňuje štatút. Takto prijaté peňažné prostriedky však nesmú 
prekročiť 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. 
Ustanovuje sa povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať práva k cenným papierom 
v majetku v dôchodkovom fonde v záujme sporiteľov, poberateľov dôchodkov a jednorazového 
vyrovnania a v súlade so štatútom. 
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať len ak je to 
nevyhnutné na dočasné preklenutie likvidity majetku v dôchodkovom fonde a ak je to v súlade so 
záujmami sporiteľov, poberateľov dôchodkov a jednorazového vyrovnania a ak to umožňuje štatút 
dôchodkového fondu, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo 
pôžičku. 

K § 87 až 90 
Zákon presne vymedzuje umiestnenie a investovanie aktív do jednotlivých dôchodkových fondov, 
ktoré vytvára dôchodková správcovská spoločnosť. Pritom definuje akciové investície, dlhopisové 
investície a peňažné investície. Súčasne sa stanovujú limity akciových investícii, dlhopisových 
investícii a peňažných investícii v jednotlivých fondoch a to v konzervatívnom dôchodkovom fonde, 
vyváženom dôchodkovom fonde a rastovom dôchodkovom fonde. V jednotlivých fondoch sa určuje 
jednak maximálny limit jednotlivých investícii (to akciových investícií, dlhopisových investícií 
a peňažných investícií) a jednak ich minimálny limit. Je úlohou úradu uverejniť vo Vestníku úradu 
zoznam renomovaných agentúr špecializujúcich sa na oceňovanie investičného rizika. Súčasne sa 
určuje charakteristika agentúr špecializujúcich sa na oceňovanie investičného rizika.  
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde je tvorený len dlhopisovými a peňažnými 
investíciami.  
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % majetku vo vyváženom dôchodkovom 
fonde. Pritom hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % majetku 
vo vyváženom dôchodkovom fonde. 



Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % majetku v rastovom dôchodkovom 
fonde. 

K § 91 
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz týždenne pre každý ňou spravovaný 
fond vyhodnocovať vážený aritmetický priemer aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek trhovej 
konkurencie. 
Kedykoľvek po uplynutí 18 mesiacov odo dňa, keď dôchodková správcovská spoločnosť začala 
vytvárať dôchodkový fond, nesmie aktuálna cena dôchodkovej jednotky tohto dôchodkového fondu 
byť nižšia ako 80 % váženého aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek 
trhovej konkurencie. Pokiaľ porušenie podľa pretrváva, dôchodková správcovská spoločnosť musí 
previesť z vlastného majetku do majetku ňou spravovaného dôchodkového fondu aktíva v takej 
hodnote, aby aktuálna cena dôchodkovej jednotky tohto dôchodkového fondu ku dňu prevodu 
dosiahla najmenej 82,5 % váženého aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových 
jednotiek trhovej konkurencie dôchodkového fondu. 
Ak dôchodková správcovská spoločnosť opatrenie na nápravu nevykoná alebo nie je z dôvodu 
nedostatočných vlastných zdrojov schopná vykonať, alebo ak k porušeniu došlo po tretí krát za 
uplynulé tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, úrad nariadi nútenú správu nad všetkými 
dôchodkovými fondmi tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti a povolenie na vznik a činnosť 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti odníme. 

K § 92 a 93 
Zákon určuje v § 92 a 93 základné pravidlá starobného dôchodkového sporenia.  
Zákon určuje základné limity sporenia a stanovuje, že v období kratšom ako 17 rokov pred vznikom 
nároku sporiteľa na dôchodok nemôže byť sporiteľ v rastovom dôchodkovom fonde. Súčasne platí, že 
v období kratšom ako 7 rokov pred vznikom nároku sporiteľa na dôchodok nemôže byť sporiteľ vo 
vyváženom dôchodkovom fonde. 
V rovnakom čase môže byť sporiteľ iba v jednom dôchodkovom fonde spravovanom príslušnou 
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. 

K § 94 až 98 
Zákon určuje, že dôchodková správcovská spoločnosť zriadi každému sporiteľovi iba jeden osobný 
dôchodkový účet. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na ňom vedie 
oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov ostatných sporiteľov. Dôchodková 
správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z osobného dôchodkového účtu najmenej 
raz ročne. Zákon určuje základné údaje, ktoré musí obsahovať osobný dôchodkový účet. Okrem iného 
tento účet musí označovať označenie dôchodkového fondu, počet dôchodkových jednotiek 
dôchodkového fondu a údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte. 
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z osobného dôchodkového 
účtu najmenej raz ročne a to bezplatne. 
Ku dňu, kedy bol na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára dôchodkového fondu 
pripísaný príspevok, pripíše príslušná dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi na jeho osobný 
dôchodkový účet taký počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu 
hodnoty príspevku zníženého o príslušné poplatky a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky 
dôchodkového fondu.  
Zákon určuje podmienky a postup pre identifikáciu osobných dôchodkových účtov. Pokiaľ nie je 
možné jednoznačne určiť, ktorého sporiteľa sa platba týka, môžu byť dôchodkové jednotky 
dôchodkového fondu súvisiace s touto platbou pripísané na osobný dôchodkový účet príslušného 
sporiteľa až po jednoznačnom určení platby. 



K § 99  
Zákon zosúlaďuje podmienky pre výkon funkcie depozitára majetku dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti ako aj majetku v dôchodkových fondoch s komunitárnym právom, najmä s ohľadom na 
jeho zodpovednosť voči sporiteľom, poberateľom dôchodku a jednorazového vyrovnania a za škody 
spôsobené neplnením povinností depozitára. 
Určením podmienky, aby pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkové fondy mohla byť 
depozitárom len banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má v povolení na poskytovanie 
investičných služieb uvedenú vedľajšiu investičnú službu spočívajúcu v úschove alebo správe 
investičných nástrojov a nie je v nútenej správe a súčasne má povolenie na výkon činnosti depozitára. 
Uvedeným špecifikovaním subjektu depozitára sa sleduje zachovanie integrity dozoru nad činnosťou 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára ako aj zosúladenie s komunitárnym právom, 
podľa ktorého to môže byť len inštitúcia, ktorá poskytuje dostatočné finančné a odborné záruky, že 
bude riadne vykonávať túto činnosť a plniť svoje záväzky. Depozitárom dôchodkového fondu nemôže 
byť osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
spravujúcej tento dôchodkový fond, akcionárom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
alebo ktorá je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti, akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti a zakladateľom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého 
depozitára. 

K § 100  
Upravujú sa podmienky na výkon činnosti depozitára. Vyžaduje sa uzatvorenie písomnej zmluvy na 
výkon činnosti depozitára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Za účelom kontroly finančných 
operácií dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže mať dôchodková správcovská spoločnosť len 
jedného depozitára. Dôchodkové fondy, ktoré sú v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
musia mať rovnakého depozitára. 
Pred uzavretím depozitárskej zmluvy je dôchodková správcovská spoločnosť povinná požiadať Úrad 
pre finančný trh o udelenie písomného súhlasu na uzavretie depozitárskej zmluvy  
Ustanovujú sa podmienky vypovedania zmluvy a povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
uzatvoriť zmluvu s novým depozitárom a zabezpečiť, aby nový depozitár začal s výkonom činnosti 
depozitára najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Tým sa sleduje zabezpečenie kontinuity 
v spravovaní majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a majetku v dôchodkových fondoch. 
V prípade odňatia alebo zániku povolenia depozitára pôsobiť ako banka, alebo ak mu je určená 
nútená správa, dňom právoplatnosti týchto rozhodnutí alebo dňom zániku povolenia pôsobiť ako 
banka depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona. Ak sa 
depozitárovi odníme povolenie na poskytovanie investičných služieb, zmluva stráca účinnosť ku dňu 
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí tohto povolenia. O týchto skutočnostiach je depozitár povinný 
bezodkladne informovať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a úrad. Dôchodková správcovská 
spoločnosť je povinná uzatvoriť zmluvu s iným depozitárom do jedného mesiaca po skončení 
platnosti tejto zmluvy, inak jej úrad do jedného mesiaca určí depozitára, s ktorým je dôchodková 
správcovská spoločnosťpovinná uzavrieť novú zmluvu.  
Depozitár, ktorému sa odňalo alebo zaniklo povolenie pôsobiť ako banka alebo bola zavedená nútená 
správa, je povinný bezodkladne odovzdať všetok majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti a 
majetok dôchodkových fondov a s nimi súvisiacu dokumentáciu a informácie inému depozitárovi, s 
ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzavrela novú zmluvu. Rovnako sa postupuje aj 
v prípade, ak sa depozitárovi odňalo povolenie na poskytovanie investičných služieb. 

K § 101  
Depozitár vedie pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ako aj pre jej dôchodkové fondy bežné 
účty. Je povinnosť depozitára viesť tieto účty jednotlivo, t.j. oddelene od ostatných finančných 
prostriedkov, ktoré sú uložené na bežných účtoch ostatných dôchodkových fondov dôchodkovej 



správcovskej spoločnosti, ako aj od bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zákon 
striktne stanovuje, ktoré platby musia prechádzať bežnými účtami vedenými depozitárom, a to 
všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, v dôchodkovom fonde. 
Kontrolná činnosť depozitára voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov je 
zabezpečená aj prostredníctvom povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti uschovať cenné 
papiere u depozitára, prípadne u iného subjektu určeného depozitárom. Avšak, aj v prípade, ak sú 
uschované cenné papiere u subjektu odlišného od depozitára, zodpovednosť za tieto uschované 
cenné papiere nesie depozitár. 
Ak je dôchodková správcovská spoločnosť členom centrálneho depozitára je povinná na nakladanie 
so zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitárovi 
podľa zákona o kolektívnom investovaní, ktoré sú majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
alebo sú majetkom v dôchodkových fondoch zriadiť a používať osobný účet majiteľa u svojho 
depozitára. Ak depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti nie je členom centrálneho 
depozitára, dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť účty uvedené v tomto odseku u 
iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena 
centrálneho depozitára. 
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkov v dôchodkových fondoch 
tvorených zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom 
depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond samostatný účet 
majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde nesmie mať dôchodková 
správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný 
dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa predchádzajúceho odseku. S majetkom 
v spravovaných dôchodkových fondoch dôchodková správcovská spoločnosť nakladá len 
prostredníctvom pokynov depozitárovi alebo so súhlasom depozitára. Dôchodková správcovská 
spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára. 

K § 102  
Hlavným poslaním depozitára je ochrana sporiteľov pri činnosti dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom jeho kontrolnej činnosti vo vzťahu 
k dôchodkových správcovským spoločnostiam a dôchodkovým fondom. Pri výkone svojej činnosti 
koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne 
v záujme sporiteľov.  
Sprísnenie informačnej povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči depozitárovi spolu 
s posilnením právomocí a zodpovednosti depozitára je v záujme ochrany sporiteľov pred 
uskutočňovaním nezákonných operácií s ich finančnými prostriedkami sústredenými na osobných 
dôchodkových účtoch. Všetky platby súvisiace s operáciami s majetkom dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti a majetkom v dôchodkových fondoch musia prechádzať bežným účtom u depozitára. 
Peňažné prostriedky na nákup cenných papierov môžu byť uvoľnené z účtu dôchodkového fondu len 
ako platba oproti súčasnej dodávke kupovaných cenných papierov. Zmyslom je zamedziť možnosti 
rýchleho vykradnutia majetku v dôchodkovom fonde. Uplatnením navrhovaného opatrenia sa výkon 
funkcie depozitára dostane do súladu s praxou uplatňovanou v štátoch Európskej únie. Medzi 
základné kontrolné činnosti depozitára patrí kontrola hodnoty aktív obstarávaných do majetku 
v dôchodkovom fonde alebo predávaných z majetku v dôchodkových fondoch, teda či je určovaná 
v súlade so zákonom o dôchodkovej reforme, kontrola dodržiavania pravidiel investovania 
a rozloženia rizík investovania, kontrola výpočtu a úhrady odplaty dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti za správu dôchodkového fondu. Okrem toho depozitár kontroluje výpočet dôchodkovej 
jednotky v súlade so zákonom o dôchodkovom sporení a štatútom dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti. Zákon stanovuje informačnú povinnosť depozitára vo vzťahu k úradu, ako aj iným 
subjektom v taxatívne stanovených prípadoch. 
Depozitár je povinný v rámci svojej kontrolnej činnosti informovať úrad o minimálnej výške majetku 
v dôchodkovom fonde, porušení podmienok na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde, ako aj 



o prekročení limitov týkajúcich sa pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond. 
Účelom ochrany sporiteľov je aj ustanovenie, podľa ktorého je depozitár povinný zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom činnosti depozitára.  

K § 103 
Zákon ustanovuje zodpovednosť depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody, ak ju 
spôsobil zavineným neplnením alebo chybným plnením povinností depozitára. Vzhľadom na 
skutočnosť, že úschovu zahraničných cenných papierov bude depozitár pravdepodobne 
zabezpečovať prostredníctvom tretích osôb (napr. inštitúcií podobného zamerania v príslušnom 
štáte), je stanovená zodpovednosť depozitára za škody aj v prípade ak vzniknú v dôsledku zlyhania 
inštitúcie, ktorú vybral depozitár pre uschovanie zahraničných cenných papierov. 
Sporiteľ, poberateľ dôchodku a jednorazového vyrovnania je oprávnený v takom prípade vymáhať 
škody, ktorá mu bola spôsobená depozitárom priamo od depozitára alebo môže takýmto vymáhaním 
poveriť dôchodkovú správcovskú spoločnosť. 

K § 104 
Ustanovenie zákona o platobnej schopnosti depozitára má za účel zabezpečiť, aby v prípade 
neschopnosti depozitára plniť riadne a včas svoje peňažné záväzky nedošlo k „strate“ finančných 
prostriedkov uložených na osobných dôchodkových účtoch a v konečnom dôsledku k poškodeniu 
sporiteľov.  

K § 105 až 110 
Definuje sa informačná povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči verejnosti a Úradu pre 
finančný trh.  
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou 
pôsobnosťou aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných 
dôchodkových fondoch a čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových 
fondoch v lehote stanovenej týmto zákonom. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná okrem 
iného zverejniť aj oznam o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností a o zlúčení príslušných 
dôchodkových fondov a oznam o prevode správy dôchodkových fondov a o zlúčení príslušných 
dôchodkových fondov. 
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vydať informačný prospekt. Definujú sa informácie, 
ktoré musia byť obsahom informačného prospektu. Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá 
za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom prospekte.  
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať 
informácie určené týmto zákonom. 
Navrhuje sa povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti predkladať Úradu pre finančný trh 
informácie v lehotách stanovených týmto zákonom. 

K § 111 
Bližšie sa charakterizuje náplň sprostredkovania uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom 
sporení. Sprostredkovateľská zmluva je zmluva, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať 
záujemcovi za odmenu príležitosť uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Súčasťou 
sprostredkovateľskej činnosti je tiež poskytovanie odborného poradenstva ako aj služieb súvisiacich 
s uzavretím zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.  
Sprostredkovanie uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vykonáva sprostredkovateľ. 
Sprostredkovateľom vykonávajúcim takúto činnosť v mene dôchodkovej správcovskej spoločnosti je 
sprostredkovateľ, pričom za škody vyplývajúce z jeho činnosti ako sprostredkovateľa plne 
zodpovedná príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a takáto osoba musí byť zapísaná 
v zozname sprostredkovateľov, ktorý vedie úrad. Sprostredkovateľom môže byť fyzická osoba, ktorá 
spĺňa požiadavky vymedzené v zákone a má povolenie na vykonávanie tejto činnosti od úradu alebo 



dôchodková správcovská spoločnosť. V návrhu sa uvádzajú okolnosti, za ktorých úrad zruší už vydané 
povolenie pre sprostredkovateľa.  
Zavádza sa všeobecná povinnosť sprostredkovateľa poistiť svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú 
pri výkone sprostredkovania uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.  
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vždy k 31. decembru zostaviť zoznam 
sprostredkovateľov, ktorí vykonávajú sprostredkovanie uzatvárania zmlúv o starobnom 
dôchodkovom sporení v jej mene, a predložiť ho úradu vždy do 31. marca nasledujúceho roka. 

K § 112 
Schváleniu Úradom pre finančný trh podliehajú aj oznámenia, inzeráty, plagáty a ďalšie dokumenty, 
ktoré obsahujú alebo oznamujú informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkovom 
fonde. Každá takáto reklama určená na získavanie peňažných prostriedkov od občanov musí 
obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy s takouto dôchodkovou 
správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia 
dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu portfólia a nesmie zamlčovať skutočnosti 
dôležité na rozhodovanie verejnosti, najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných 
prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať. Dôchodková správcovská spoločnosť a 
sprostredkovateľ sú povinní pri propagácii starobného dôchodkového sporenia nepoužívať 
nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, nezamlčovať dôležité skutočnosti, najmä uvádzať 
informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno 
predpokladať a neponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemožno zaručiť alebo ktoré nie sú v súlade 
so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o hospodárskej situácii dôchodkového fondu 
a dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
V záujme ochrany sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania, aby nemali 
skreslené informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti a/alebo dôchodkovom fonde, je 
ustanovená povinnosť úradu zakázať alebo pozastaviť reklamu, ak obsahuje nepravdivé informácie 
alebo neúplné informácie, ktoré by mohli byť zavádzajúce. 

K § 113  
Jednou z foriem ochrany majetku sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania je 
dohľad nad činnosťou subjektov vykonávanej podľa tohto zákona. Výkonom dohľadu podľa tohto 
zákona sa poveruje Úrad pre finančný trh(ďalej len úrad). Právomoci a povinnosti úradu a osôb, 
ktorých činnosť podlieha dohľadu, ako aj procesné postupy pri vykonávaní dohľadu upravuje zákon č. 
96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov; návrh na 
jeho novelizáciu je predmetom článku II.  
Výslovne je ustanovená všeobecná povinnosť úradu, ktorú je úrad pri výkone dohľadu povinný 
dodržiavať, a to chrániť záujmy sporiteľov, poberateľov dôchodku a jednorazového vyrovnania, avšak 
pri súčasnom rešpektovaní práv a právom chránených záujmov osôb, ktoré podliehajú dohľadu.  
Obsahom ustanovení § 113 sú tiež ciele dohľadu a zameranie výkonu dohľadu.  

K § 114 
Zákon vymedzuje osobnú pôsobnosť a vecnú pôsobnosť pri výkone dohľadu. Dohľadu podlieha 
činnosť subjektov (právnických osôb a fyzických osôb) vykonávaná podľa tohto zákona v oblasti 
starobného dôchodkového sporenia. Vymedzuje sa tiež vecne, čo je predmetom dohľadu a čo nie je 
predmetom dohľadu.  
Pre úrad môžu byť významným podnetom na zameranie dohľadu aj jeho poznatky získané zo 
sťažností na činnosť subjektov, ktoré podliehajú podľa tohto zákona dohľadu.  

K § 115 
Ustanovujú sa sankcie, ktoré môže úrad uložiť subjektom, ktorých činnosť podlieha dohľadu podľa 
tohto zákona. Osobitne sa ustanovuje možnosť úradu uložiť pokutu členovi predstavenstva, členovi 



dozornej rady, prokuristovi alebo sprostredkovateľovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a 
podmienky ukladania týchto pokút. Určujú sa podmienky ukladania týchto sankcií, subjektívna a 
objektívna lehota na ich uloženie. Ustanovuje sa informačná povinnosť dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti v prípade, ak jej je uložená sankcia. 
Zákon umožňuje ukladať sankcie súbežne a opakovane. 

K § 116 
Zákon vymenúva jednotlivé opatrenia, ktoré sa podľa tohto zákona považujú za opatrenia na 
ozdravenie.  
Ustanovuje sa, v ktorých prípadoch je úrad povinný uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
prijať opatrenia na jej ozdravenie. 
Opatrenia na ozdravenie si navrhuje dôchodková správcovská spoločnosť sama, podliehajú však 
schváleniu úradom. Zákon určuje podmienky, postup a lehoty vo veci prijatia opatrení na ozdravenie 
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
Je možné predpokladať, že náhly a hromadný „odchod" sporiteľov z dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti ktorej úrad uložil prijať opatrenia na jej ozdravenie by mohol mať na túto spoločnosť 
nepriaznivý až likvidačný dopad. S cieľom predísť takémuto vývoju sa na obmedzenú dobu 
pozastavuje výkon práva sporiteľa „prestúpiť" zo sankcionovanej do inej dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti. 

K § 117 
Ustanovuje sa právo úradu pozastaviť výkon akcionárskych práv, a to práva zúčastniť sa a hlasovať na 
valnom zhromaždení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie jej 
mimoriadneho valného zhromaždenia. Pozastaviť výkon akcionárskych práv môže úrad osobe, ktorá 
akcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobudla v rozpore so zákonom, a teda neplatne, hoci 
sa ako akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti správa, osobe pri ktorej má úrad dôvodné 
podozrenie, že nie je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti v súlade s týmto zákonom, 
ako aj osobe, ktorá síce je akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale ktorej pôsobenie 
týkajúce sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania 
tejto spoločnosti.  
Vzhľadom na potrebu rýchleho pôsobenia tejto sankcie sa jej uloženie rieši rozhodnutím úradu vo 
veci pozastavenia výkonu akcionárskych práv. Ustanovujú sa povinnosti dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti pred konaním jej valného zhromaždenia. Upravujú sa následky pozastavenia výkonu 
akcionárskych práv vo vzťahu k valnému zhromaždeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a 
zrušenie pozastavenia výkonu akcionárskych práv.  
Zavádza sa právo úradu na podanie návrhu na určenie neplatnosti rozhodnutia valného 
zhromaždenia na súd a určujú sa podmienky a lehoty na uplatnenie tohto práva úradom.  

K § 118 
Zákon upravuje nútenú správu na účely tohto zákona iba vo vzťahu k dôchodkovému fondu. Nútenú 
správu zákon vymedzuje ako nútenú správu dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe 
vykonateľného rozhodnutia úradu o nariadení nútenej správy a určení núteného správcu.  
Nútená správa je mimoriadny a dočasný režim správy dôchodkového fondu, ktorého účelom je najmä 
ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred znehodnotením. Úrad nariadi nútenú správu vždy popri 
uložení sankcie, ak je touto sankciou buď pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde 
na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu alebo odňatie dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
povolenia na jej vznik a činnosť. Úrad nariadi nútenú správu vždy tiež v prípade, ak bol podaný návrh 
na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ak tak ustanovuje 
tento zákon. Za núteného správcu môže úrad určiť buď depozitára dôchodkového fondu alebo inú 
právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára. Nútený správca sa 
zapisuje do obchodného registra. Určuje sa lehota, dokedy je dôchodková správcovská spoločnosť 
povinná odovzdať správu dôchodkového fondu nútenému správcovi a podmienky vykonávania 



nútenej správy.  
V súvislosti s ukončením nútenej správy a v nadväznosti na dôvod jej ukončenia sa určujú lehota, 
dokedy je nútený správca povinný odovzdať správu dôchodkového fondu buď späť dôchodkovej 
správcovskej spoločnosti, od ktorej správu dôchodkového fondu prevzal, alebo inej, úradom určenej, 
tzv. preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.  
Upravujú sa podmienky určenia nového núteného správcu. 

K § 119 
Jednou zo sankcií, ktorú môže úrad uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona, 
je pozastavenie nakladania s jej majetkom na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu. Vzhľadom 
na potrebu okamžitého pôsobenia tejto sankcie jej účinky nastávajú dňom doručenia rozhodnutia 
úradu o uložení sankcie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.  

K § 120 
Odňatie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najprísnejšou 
sankciou, ktorú môže úrad podľa tohto zákona uložiť.  
Zákon ustanovuje, v ktorých prípadoch je úrad povinný odňať dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
povolenie na jej vznik a činnosť, a v ktorých prípadoch toto povolenie dôchodkovej správcovskej 
spoločnosti môže odňať. Ak úrad odníme dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej 
vznik a činnosť súčasne na dobu od dňa doručenia rozhodnutia do nadobudnutia jeho právoplatnosti 
nariadi nútenú správu dôchodkových fondov spravovaných dotknutou dôchodkovou správcovskou 
spoločnosťou a určí núteného správcu. Zákon zakazuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti 
vykonávať činnosť podľa tohto zákona dňom doručenia rozhodnutia úradu o odňatí povolenie na jej 
vznik a činnosť. Po nadobudnutí právoplatnosti sa rozhodnutie o odňatí povolenia uverejňuje v 
Obchodnom vestníku a odňatie povolenie sa zapisuje do obchodného registra. 

K § 121  
Navrhovaným ustanovením sa upravuje právny režim garancie za škody spôsobené na majetku 
v dôchodkových fondoch. 

K § 122 
Ochrana práv sporiteľov, ako aj prípadné spory, ktoré vzniknú pri realizácii zákona o starobnom 
dôchodkovom sporení patria do kompetencie súdov. 

K § 123  
Navrhuje sa, aby sa sporiteľovi, ktorý v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2022 nezískal 
obdobie starobného dôchodkového sporenia najmenej 17 rokov, sa nevyplácal starobný dôchodok 
ani predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona. Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť, 
ktorej povinnosťou je prevod príspevkov na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a poisťovňa je 
povinná previesť príspevky zaplatené sporiteľom za celé obdobie starobného dôchodkového sporenia 
na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Dôchodkové nároky takejto osoby budú sa 
posudzovať výlučne podľa zákona o sociálnom poistení. 

K § 124 
Ustanovením prechodného charakteru sa upravuje, že dôchodková správcovská spoločnosť môže 
začať vykonávať činnosť podľa tohto zákona najskôr od 1. januára 2005, s výnimkou určitých činností 
taxatívne určených v zákone, ktoré môže začať vykonávať od 1. Novembra 2004. 

K čl. II až IV 
V súvislosti so zavedením starobného dôchodkového sporenie sa navrhuje novelizácia nasledujúcich 
právnych predpisov 



– zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
– zákona č. .../2003 Z. z. o sociálnom poistení, 
– zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
– zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, 
– zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

K čl. V 
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2005 s výnimkou taxatívne určených ustanovení v zákone. 

Bratislava 1. októbra 2003 

Mikuláš Dzurinda 
predseda vlády  
Slovenskej republiky 

Ľudovít Kaník 
minister práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky 

 


