
Informácie o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote 
osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti 

a o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo 
zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti dôchodkových práv účastníka zo 

zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti 
 

Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je zahraničná spoločnosť, ktorá 
a) vykonáva činnosť, ktorej účel zodpovedá účelu doplnkového dôchodkového sporenia 
podľa tohto zákona,  
b) je zriadená oddelene od zamestnávateľa z členského štátu Európskej únie, Islandskej 
republiky, Lichtenštajnského kniežatstva a Nórskeho kráľovstva,  
c) je zriadená na účely zabezpečenia dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním 
činnosti zamestnanca a  
d) vykonáva činnosti priamo vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej individuálne alebo kolektívne 
medzi zamestnávateľom, zamestnancom alebo ich zástupcami, alebo so samostatne 
zárobkovo činnou osobou v súlade s právnymi predpismi domovského členského štátu 
zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a hostiteľského členského štátu zamestnaneckej 
dôchodkovej spoločnosti.  
 
O prevod do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti môže požiadať len 
odchádzajúci zamestnanec, ktorý je definovaný ako účastník, ktorý skončil pracovnoprávny 
vzťah alebo obdobný právny vzťah na území Slovenskej republiky, nesplnil podmienky na 
vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a vykonáva zárobkovú činnosť na základe 
pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu v inom členskom štáte 
Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom 
kráľovstve.  
Ak odchádzajúci zamestnanec, ktorému nie je vyplácaná dávka z výplatného doplnkového 
dôchodkového fondu, písomne požiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote 
jeho osobného účtu do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti uvedenej v zozname 
registrovaných zamestnaneckých dôchodkových spoločností zverejnenom na webovom sídle 
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov) podľa osobitného predpisu,41j) doplnková dôchodková spoločnosť je povinná 
previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zníženú o náklady 
a poplatky na účet zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do 30 dní odo dňa, kedy boli 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dostatočne preukázané všetky náležitosti tohto prevodu.  
V deň prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka z 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti odpíše 
doplnková dôchodková spoločnosť z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové 
jednotky doplnkového dôchodkového fondu a zruší osobný účet účastníka.  
Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného 
účtu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do zamestnaneckej dôchodkovej 
spoločnosti znáša účastník.  
 
Na žiadosť účastníka je doplnková dôchodková spoločnosť povinná prijať peňažný 
ekvivalent zodpovedajúci nadobudnutým dôchodkovým právam účastníka v 
zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „suma zodpovedajúca dôchodkovým 
právam“), ktoré má záujem previesť zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.  
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná 
a) časť sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam, ktorú zamestnanecká dôchodková 
spoločnosť označila ako sumu zodpovedajúcu príspevkom zaplatených účastníkom, 
zamestnávateľom a ich zhodnoteniu, evidovať ako príspevky účastníka, príspevky 



zamestnávateľa a ich zhodnotenie podľa toho, ako ich označila zamestnanecká dôchodková 
spoločnosť,  
b) evidovať celú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam ako príspevky, ktoré zaplatil 
zamestnávateľ za svojho zamestnanca, ak zamestnanecká dôchodková spoločnosť 
nepostupovala podľa písmena a).  
Náklady a poplatky spojené s prevodom sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo 
zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti znáša 
účastník.  

 
 

Podmienky prevodu sú upravené v Zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení 
neskorších predpisov 
41j) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 v platnom znení. 


