


1. DÔCHODKOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU

I.Pilier - Sociálna poisťovňa

II.Pilier - Dôchodkové správcovské spoločnosti /DSS/ - kapitalizačný pilier

III.Pilier - Doplnkové dôchodkové spoločnosti /DDS/ - dobrovoľný pilier



• je dobrovoľné sporenie na dôchodok, na ktorom sa môže podieľať pravidelnými 
mesačnými príspevkami aj Váš zamestnávateľ

• má umožniť získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe, a tiež v prípade skončenia 
výkonu tzv. rizikových prác /3. a 4. kategória rizika/

• je určené aj pre cudzincov pracujúcich v SR

• do systému sa môže zapojiť každý občan nad 18 rokov, bez ohľadu na jeho vek.

Platí však: čím skôr-tým výhodnejšie!

2. DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE



• zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení 
s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva)

• iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov 
veku/ napr. SZČO, slobodní umelci atď/

3. ÚČASTNÍCI DOPLNKOVÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA



• Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje vo fondoch za 
účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré 
účastník a zamestnávateľ odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS a od ich 
zhodnotenia

• Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá 
v účastníckej zmluve

• Výška príspevkov zamestnávateľa je dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve, uzatvorenej 
medzi zamestnávateľom a DDS. 

• Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich rizikové práce je povinný 
uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové 
dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho 
základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu

4. PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE



STABILITA, d.d.s., a.s., spravuje aktuálne 4 doplnkové dôchodkové fondy: tri príspevkové 
a jeden výplatný:

1. STABILITA príspevkový d.d.f. 
2. STABILITA akciový príspevkový d.d.f.
3. STABILITA indexový d.d.f.
4. STABILITA výplatný d.d.f. 

Pri rozhodovaní o výbere konkrétneho príspevkového doplnkového dôchodkového 
fondu je vhodné porovnať investičnú stratégiu daného fondu a mieru jeho rizika 
s investičnými ambíciami konkrétneho účastníka. 
Ideálnou voľbou je využitie možnosti investovať do viacerých príspevkových fondov 
súčasne!

5. DÔCHODOVÉ FONDY



• sloboda pri voľbe investičnej stratégie

• možnosť prerozdelenia príspevkov až do 3 fondov

• PF (konzervatívny) - zhodnotenie za rok 2021: 2,46%

• AF (rizikový) - zhodnotenie za rok 2021: 12,86%

• IF (najrizikovejší) - zhodnotenie za rok 2021: 17,37%

• VF - zhodnotenie za rok 2021: -0,59%

Priebežné zhodnotenie fondov nájdete denne na www.stabilita.sk

6. ZHODNOCOVANIE ÚSPOR – VÝKONNOSŤ FONDOV



ü pravidelný mesačný príspevok od zamestnávateľa

ü úspora na dani (každoročne si môžete odpočítať zo základu dane zaplatené 
príspevky až do výšky 180,-€)

ü možné prerušenie účasti (dlhodobá PN)

ü možné zmeny (zvýšenie/zníženie príspevku, prerozdelenie príspevkov, resp. úspor do 
viacerých fondov)

ü možnosť mať uzatvorených viac účastníckych zmlúv

ü dedenie nasporených finančných prostriedkov

ü Všetky zmeny sú bez poplatkov

ü elektronické výpisy

ü Elektronický prístup na účet

7. PODMIENKY SPORENIA



Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemajú dávkový plán) sa 
z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

• doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného 
doplnkového starobného dôchodku

• doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného 
doplnkového výsluhového dôchodku

• jednorazové vyrovnanie

• predčasný výber

8. VYPLÁCANÉ DÁVKY



ü Doplnkový starobný dôchodok - ak vznikne nárok na predčasný, alebo riadny 
starobný dôchodok

ü Doplnkový výsluhový dôchodok - vek 55r.+10r. odpracovaných v kategórii rizika 3. 
alebo 4.

ü Predčasný výber – najskôr po 10 - tich rokoch šetrenia (iba príspevky účastníka. 
Príspevky zamestnávateľa zostávajú naďalej na osobnom účte účastníka)

ü Jednorazové vyrovnanie (JV) - pri invalidite vyššej ako 70%

9. PODMIENKY VÝPLAT



• jediná slovenská spoločnosť na trhu doplnkového 
dôchodkového sporenia

• úspešné pôsobenie už 25 rokov

• historický najvyšší priemerný ročný výnos v najväčšom 
príspevkovom fonde (3,73 % od vzniku spoločnosti)

• exkluzívny vernostný program s finančnou odmenou

• vernostná karta na výhodnejšie nákupy tovarov a služieb

10. STABILITA, d.d.s., a.s.






