Do 31.12.2012
§6
Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom
dôchodkovom sporení podľa tohto zákona. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ
starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku
podľa § 32.

Od 1.1. 2013
§6
Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len
"register zmlúv"). Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo
predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa § 32.

Do 31. 12. 2012
§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba narodená po 31.
decembri 1970, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako
zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe alebo
dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu, 3) fyzickej osobe riadne
sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, 3) fyzickej osobe
riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich
rokov veku podľa osobitného predpisu, 3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na
opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)
(2) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1.
januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu, 3) v období od 1.
januára 2005 do 30. júna 2006 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa
sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po
dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich
skončení až do 31. marca 2012 nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne
dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo
poistená osoba podľa osobitného predpisu, 3) ak jej po 31. marci 2012 vzniklo prvé
dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne
zárobkovo činnej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,
3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného
predpisu, 3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu, 3) fyzickej osobe
poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej
osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného
predpisu.3)

Od 1. 1. 2013
§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je sporiteľ, ktorý je dôchodkovo
poistený podľa osobitného predpisu, 3) najskôr od vzniku prvej účasti na starobnom
dôchodkovom sporení.
(2) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa
vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu3) a za ktorú Sociálna poisťovňa platí
poistné na starobné poistenie, ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.

Do 31. 12. 2012
§ 15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom
dôchodkovom sporení

(1) Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 2 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom
sporení odo dňa prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po
31. marci 2012 a zaniká dňom zániku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného
predpisu.3)
(2) Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom
dôchodkovom sporení písomne informovať sporiteľa o jeho právach a povinnostiach počas
730 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom spor

Od 1. 1. 2013
§ 15
Vznik a zánik prvej účasti
na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Sporiteľovi, ktorý je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa
zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na
starobnom dôchodkovom sporení od tohto dňa.
(2) Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa
zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, vzniká prvá účasť na
starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni
nasleduje ako prvé v poradí.
(3) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového
poistenia podľa osobitného predpisu, 3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom
poistení podľa osobitného predpisu3) vzniknutej po 31. decembri 2012 písomne informovať
osobu uvedenú v § 64 ods. 1 a 2 o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení.
(5) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi podľa § 6 druhej vety
nevzniká.

Do 31. 12. 2012
§ 20
Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

(1) Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") platí, ak tento zákon
neustanovuje inak,
a) zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného
predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na
starobnom dôchodkovom sporení,
d) štát,
e) Sociálna poisťovňa.
(2) Štát platí príspevky za sporiteľa počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich
rokov jeho veku podľa osobitného predpisu3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa
osobitného predpisu, 3) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa
osobitného predpisu3) alebo počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a za sporiteľa, za ktorého ako
za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové
poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.3)
(3) Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa podľa § 14 ods. 3. (3) Osoba zúčastnená
na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta
podľa osobitného predpisu, 3) a za ktorú Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné
poistenie, ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.
Od 1. 1. 2013
§ 20
Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") sú
a) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len "povinné príspevky"),
b) dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len "dobrovoľné
príspevky").

Do 31. 12. 2012
§ 21
Spôsob určenia príspevkov

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v
rozhodujúcom období.
Od 1. 1. 2013
§ 21
Platitelia príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie

(1) Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí, ak tento zákon neustanovuje
inak,
a) zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení,
b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného
predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na
starobnom dôchodkovom sporení,
d) štát,
e) Sociálna poisťovňa.
(2) Štát platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení
počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného
predpisu3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, 3) počas obdobia
poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu3) alebo počas
obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa
osobitného predpisu3) a za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne
zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania
materského podľa osobitného predpisu.3)
(3) Sociálna poisťovňa platí povinné príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom
dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 2.
(4) Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve
o starobnom dôchodkovom sporení.
§ 21a
Spôsob určenia povinných príspevkov

Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu
dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Do 31. 12. 2012
§ 26
Odvod príspevkov

(1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky
odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Za štát odvádza príspevky za osoby uvedené v § 20 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). (2) Štát platí príspevky za sporiteľa
počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu3)
alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení
šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, 3) počas obdobia poberania peňažného
príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu3) alebo počas obdobia výkonu osobnej
asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a za
sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na
dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.3)

Od 1. 1. 2013
§ 26
Odvod príspevkov

(1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky
odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Za štát odvádza povinné príspevkyza osoby uvedené v § 21 ods.2 Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(3) Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so
zamestnancom dohodol.

Do 31. 12. 2012
§ 28
Splatnosť príspevkov

(1) Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, za ktorý sa platia príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného,
ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.36)
(3) Ak sa platba príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods.
1 uskutočnila oneskorene, príspevky sa považujú za zaplatené včas, ak
a) pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti
príspevkov podľa odseku 1 alebo 2,
b) pri platení poštovým poukazom sa príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa
odseku 1 alebo 2.
Od 1. 1. 2013
§ 28
Splatnosť povinných príspevkov

(1) Povinné príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia povinné príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Povinné príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti
poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.36)
(3) Ak sa platba povinných príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa
§ 27 ods. 1 uskutočnila oneskorene, povinné príspevky sa považujú za zaplatené včas, ak
a) pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti
povinných príspevkov podľa odseku 1 alebo 2,
b) pri platení poštovým poukazom sa povinné príspevky poukázali v posledný deň ich
splatnosti podľa odseku 1 alebo 2.

Do 31. 12. 2012
§ 28a
Vrátenie príspevkov a penále

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti

Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo žiadosti o vrátenie príspevkov postúpených bez
právneho dôvodu podľa odseku 3 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu
alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici
sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový
účet sporiteľa z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty
dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak je na osobnom
dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových
jednotiek pripísaných z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková
správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne
podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu
alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici
sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý
predchádza dňu prevodu.
Od 1. 1. 2013
§ 28a
Vrátenie povinných príspevkov a penále

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti
Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo žiadosti o vrátenie povinných príspevkov
postúpených bez právneho dôvodu podľa odseku 3 druhej vety previesť z bežného účtu
dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej
poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek
pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z povinných príspevkov postúpených bez
právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu
prevodu, ako aj sumu odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu z povinných
príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, a to z vlastného majetku dôchodkovej
správcovskej spoločnosti. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet
dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných
príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková správcovská spoločnosť je
povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo odseku
3 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov
dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu
aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

Do 31. 12. 2012
§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť

(2) Správou dôchodkových fondov sa rozumie
b) administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie

16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde,
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v §

72 ods. 4, a to spôsobom a na účel podľa tohto zákona.

Od 1. 1. 2013
§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť

(2) Správou dôchodkových fondov sa rozumie

b) administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde,
d) výber dobrovoľných príspevkov.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v §
72 ods. 4 a môže vytvoriť dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5, a to spôsobom a na účel
podľa tohto zákona.

Do 31. 12. 2012
§ 52
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) 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, 56) alebo na to, aby sa
dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej
spoločnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,
c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej
spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na
menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za
vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných
za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za
výkon vnútornej kontroly,
(6) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok
rozhodnutia podľa odseku 1 písm. f) obsahovať
a) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa
dôchodkových fondov, jej sídlo, identifikačné číslo,
b) názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú
správcovskú spoločnosť,
c) schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e) určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov.
(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke
Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného
zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka
Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis
zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková
správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez
zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom
registri alebo po výmaze zapísaných údajov58) v obchodnom registri, ku ktorým
Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke
Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.

(9) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci
súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej
funkcie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
predchádzajúci súhlas zaniká.
(10) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d),
e), g) a h) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká
predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci
súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(11) Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci
súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho
súhlasu s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. a).

Od 1. 1. 2013
§ 52
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) nadobudnutie alebo prekročenie priameho 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, 56) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská
spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti; tým nie sú dotknuté
ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,
c) zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej
spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie
prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov
v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a
na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly; to neplatí, ak ide
o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,
j) vytvorenie nového dôchodkového fondu,
k) zlúčenie dôchodkových fondov.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
j) podľa odseku 1 písm. j) musí byť predložený návrh štatútu nového dôchodkového fondu a
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre nový dôchodkový fond,
k) podľa odseku 1 písm. k) sa na dôchodkový fond, s ktorým sa dôchodkové fondy zlučujú

alebo ktorý sa zlúčením dôchodkových fondov vytvorí (ďalej len "nástupnícky dôchodkový
fond"), rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) až l), n) a o).
(4) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú
f) podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond
vytvára,
g) podľa odseku 1 písm. k) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá dôchodkové fondy
zlučuje.
(6) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok
rozhodnutia podľa odseku 1 písm. f) obsahovať
a) názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú
správcovskú spoločnosť,
b) schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej
spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
d) určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov.
(7) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok
rozhodnutia podľa odseku 1 písm. j) obsahovať
a) názov novovytváraného dôchodkového fondu,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára novovytváraného dôchodkového
fondu,
c) schválenie štatútu a informačného prospektu novovytváraného dôchodkového fondu.
(8) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok
rozhodnutia podľa odseku 1 písm. k) obsahovať
a) názov zanikajúceho dôchodkového fondu a názov nástupníckeho dôchodkového fondu,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára nástupníckeho dôchodkového fondu,
c) schválenie štatútu a informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového fondu alebo
schválenie zmeny štatútu a zmeny informačného prospektu nástupníckeho dôchodkového
fondu.
(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do
desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo
zasadania príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o
skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis
notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej
spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku
Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci
súhlas.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri
alebo po výmaze zapísaných údajov58) v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka
Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich
dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.
(11) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas
podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do troch
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.
(12) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g),
h), j) a k) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci
súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota
nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
(13) Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho súhlasu s výnimkou
uvedenou v odseku 1 písm. a).
(14) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho
súhlasu podľa odseku 1.

Do 31. 12. 2012
Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom a poberateľom dôchodku ako
disponibilného prebytku nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo
nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu dôchodkového
fondu.
(9) V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 7 v súdnom konaní podľa
osobitného predpisu64) je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na žiadosť sporiteľa a
poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak
dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže
vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s
odbornou starostlivosťou.
Od 1.1.
Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom a poberateľom dôchodku ako
disponibilného prebytku nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo
nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu
dôchodkového fondu.
(9) V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa
osobitného predpisu64) je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na žiadosť sporiteľa a
poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku preukázať vynaloženie odbornej
starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo
hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že dôchodková
správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

Do 31. 12. 2012
§ 63a
Odplata za správu dôchodkového fondu

(3) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového
fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť
a) 0, 3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom
fonde,
b) 0, 3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom
fonde,
c) 0, 3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom
fonde a
d) 0, 2 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom
fonde.
(4) Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej
hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítaný podľa § 75 ods. 4.
Od 1. 1. 2013
§ 63a
Odplata za správu dôchodkového fondu

(3) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového
fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej
predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Do 31. 12. 2012
§ 63d
Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
doplniť majetok do dlhopisového dôchodkového
fondu

(3) Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných päť po sebe nasledujúcich
kalendárnych rokov. Sledované obdobie začína plynúť vždy 1. januára kalendárneho roka.
Od 1. 1. 2013
§ 63d
Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
doplniť majetok do garantovaného dôchodkového
fondu

(3) Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných desať po sebe nasledujúcich
kalendárnych rokov. Nové sledované obdobie začína plynúť 1. januára každého kalendárneho
roka, pričom už začaté sledované obdobia plynú súbežne.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sa v štatúte dôchodkového fondu podľa §
72 ods. 5 písm. a) zaviazať, že bude dopĺňať majetok do tohto dôchodkového fondu; odseky 1
a 2 sa na tento dôchodkový fond vzťahujú rovnako. Dĺžku sledovaného obdobia na účel podľa
prvej vety určuje dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu ako
príslušný počet po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, najviac pätnásť. Nové sledované
obdobie začína plynúť 1. januára každého kalendárneho roka, pričom už začaté sledované
obdobia plynú súbežne.

Do 31. 12. 2012
§ 63e
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické
osoby v prospech dôchodkovej správcovskej
spoločnosti

(1) Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby
a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a na činnosti s tým súvisiace, nesmú presiahnuť 6
% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým
úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu
roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
Od 1. 1. 2013
§ 63e
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické
osoby v prospech dôchodkovej správcovskej
spoločnosti

(1) Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby
a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej
zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení vrátane jej zmien a na činnosti s tým súvisiace,
nesmú presiahnuť 6 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky
vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom
sporení. Do výdavkov podľa prvej vety sa nezapočítava poistné na verejné zdravotné
poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
ktoré je povinný platiť zamestnávateľ.

Do 31. 12. 2012
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64

(1) Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť
so sporiteľom.
(2) Zamestnávateľ nesmie nútiť alebo presviedčať zamestnanca uzatvoriť zmluvu podľa
odseku 1 s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú určil zamestnávateľ.
(3) V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení. To neplatí v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len
"register zmlúv") v prípade prestupu sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa §
64b ods. 5, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení.
(4) Sporiteľ môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa
vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(5) Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská
spoločnosť povinná oboznámiť každého záujemcu o starobné dôchodkové sporenie so
štatútmi dôchodkových fondov a správami o hospodárení s majetkom každého z
dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a so
správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská
spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním zmluvy o
starobnom dôchodkovom sporení.
(6) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať
a) obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo,
označenie obchodného registra, ktorý ju zapísal, a číslo zápisu,
b) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho
zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c) názov dôchodkového fondu alebo dôchodkových fondov, ktorých dôchodkové jednotky
budú evidované na jednom osobnom dôchodkovom účte alebo na dvoch osobných
dôchodkových účtoch sporiteľa, ako aj pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových
fondoch, ak sporiteľ sporí vo viacerých dôchodkových fondoch súčasne,
d) záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť jeden osobný dôchodkový účet alebo
dva osobné dôchodkové účty sporiteľa a vykonávať správu dôchodkových fondov podľa
písmena c),
e) informáciu, že v zmiešanom dôchodkovom fonde, v akciovom dôchodkovom fonde a v
indexovom dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať
majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky,
f) dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
g) vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a
potvrdenie tejto skutočnosti sporiteľom,
h) podpisy zmluvných strán.

(7) Informácia podľa odseku 6 písm. e) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o
starobnom dôchodkovom sporení, ako je podpis sporiteľa, a musí byť uvedená rovnakým
typom a veľkosťou písma ako jej ostatné predtlačené ustanovenia.
(8) Ak percentuálny pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dohodnutý v
zmluve o starobnom dôchodkovom sporení nezodpovedá ustanoveniu § 92 ods. 1, je zmluva o
starobnom dôchodkovom sporení v tejto časti neplatná a pre pomer sporenia v jednotlivých
dôchodkových fondoch platia ustanovenia tohto zákona.
Od 1. 1. 2013
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64

(1) Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou uzatvoriť fyzická osoba,
a) ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie a
b) ktorá ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35
rokov veku.
(2) Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou uzatvoriť aj fyzická osoba, ktorá bola pred 1. januárom 2005 dôchodkovo
poistená podľa osobitného predpisu, 3) v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 bola
zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravovala na povolanie
štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto
zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení až do 31. decembra 2012 nebola
dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo
činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu, 3) ak
jej po 31. decembri 2012 vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.3)
(3) Pri prestupe sporiteľa podľa § 64b uzatvára s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení sporiteľ.
(4) V rovnakom období môže mať sporiteľ alebo fyzická osoba podľa odsekov 1 a 2
uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; to neplatí v období
odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv v prípade
prestupu sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 5, v ktorom môže
mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
(5) Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská
spoločnosť povinná oboznámiť každého záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom
dôchodkovom sporení so štatútmi dôchodkových fondov a správami o hospodárení s
majetkom každého z dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť
vytvára a spravuje, a so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí
s uzatváraním zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
(6) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať
c) názov dôchodkového fondu alebo dôchodkových fondov, ktorých dôchodkové jednotky
budú evidované na jednom osobnom dôchodkovom účte alebo na dvoch osobných

dôchodkových účtoch sporiteľa, ako aj pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových
fondoch, ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sporí
alebo sa rozhodne sporiť vo viacerých dôchodkových fondoch súčasne,
d) záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť jeden osobný dôchodkový účet alebo
dva osobné dôchodkové účty sporiteľa a vykonávať správu dôchodkových fondov podľa
písmena c),
e) informáciu, z ktorej vyplýva, v ktorom dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská
spoločnosť povinná dopĺňať majetok, ak poklesne hodnota dôchodkovej jednotky,
f) prejav vôle osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, platiť
dobrovoľné príspevky podľa tohto zákona, ak je osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení rozhodnutá platiť dobrovoľné príspevky, ako aj podmienky platenia
dobrovoľných príspevkov; súčasťou zmluvy nemôže byť sankcia za neplatenie dobrovoľných
príspevkov,
(7) Informácia podľa odseku 6 písm. e) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o
starobnom dôchodkovom sporení, ako je podpis fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o
starobnom dôchodkovom sporení, a musí byť uvedená rovnakým typom a veľkosťou písma
ako jej ostatné predtlačené ustanovenia.
(8) Ak pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dohodnutý v zmluve o
starobnom dôchodkovom sporení nezodpovedá ustanoveniu § 92 ods. 1, je zmluva o
starobnom dôchodkovom sporení v tejto časti neplatná a pre pomer sporenia v jednotlivých
dôchodkových fondoch platia ustanovenia tohto zákona.

Do 31. 12. 2012
§ 64a
Register zmlúv

(3) Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení, ak
a) obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b) fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nie je sporiteľ
c) sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1,
Sociálna poisťovňa nevydala akceptačný list podľa § 64b ods. 2,
d) ide o prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá bola uzatvorená po uplynutí
lehoty podľa § 64 ods. 4 alebo pri ktorej nebola dodržaná lehota podľa § 65 ods. 3; to neplatí,
ak ide o prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(12) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia
sporiteľa podľa § 17a, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná do piatich pracovných
dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového
fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej
pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu dotknutého
sporiteľa ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.
Od 1. 1. 2013
§ 64a
Register zmlúv

(3) Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení, ak
a) obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b) fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nespĺňa
podmienky na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 alebo §
64b,
(12) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia
sporiteľa podľa § 17a, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná do piatich pracovných
dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového
fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej
pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných z
povinných príspevkov evidovaných na osobnom dôchodkovom účte fyzickej osoby, ktorej
zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky
ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

(13) Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu
na účet Sociálnej poisťovne sumu podľa odsekov 9, 10 a 12, je povinná vrátiť sumu
zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných
príspevkov, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu
prevodu, osobe, na ktorej meno bol vedený osobný dôchodkový účet, na ktorom boli tieto
dôchodkové jednotky evidované, a ak to nie je možné, osobe, ktorá preukáže, že má na tieto
finančné prostriedky nárok.

Do 31. 12. 2012
§ 64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Sociálnou poisťovňou

(1) Ak sporiteľ neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote podľa § 64
ods. 4 a nedoručí v tejto lehote Sociálnej poisťovni oznámenie podľa § 17a ods. 2, Sociálna
poisťovňa určí sporiteľovi v období medzi šestnástym a tridsiatym dňom od uplynutia tejto
lehoty dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sociálna poisťovňa určuje sporiteľom
dôchodkové správcovské spoločnosti postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských
spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila
dôchodkovú správcovskú spoločnosť, je sporiteľ v zmiešanom dôchodkovom fonde.
(2) Sociálna poisťovňa je povinná do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej
spoločnosti podľa odseku 1 do vlastných rúk zaslať sporiteľovi oznámenie o určení
dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1; súčasťou tohto oznámenia je názov
dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o oprávnení sporiteľa doručiť písomné
oznámenie podľa § 17a ods. 2.
(3) Sociálna poisťovňa je povinná previesť príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom
dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na
bežný účet pre nepriradené platby príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do troch
dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1.
Od 1. 1. 2013
§ 64aa

Zrušený zákonom č. 252/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013

Do 31. 12. 2012
§ 65
Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Fyzická osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že
jej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a.

Od 1. 1. 2013
§ 65
Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Fyzická osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že
jej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a. Zamestnanec je povinný informovať
svojho zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo o jej
zmene, a ak žiada zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, je povinný
informovať ho aj o svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a preukázať mu všetky
skutočnosti potrebné na odvádzanie dobrovoľných príspevkov. Ak zamestnanec nesplní
povinnosť podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ nie je povinný odvádzať dobrovoľné
príspevky za zamestnanca.
(5) Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho
zamestnanca uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zamestnanec požiada
svojho zamestnávateľa, aby za neho odvádzal dobrovoľné príspevky, je zamestnávateľ
povinný so zamestnancom o tom uzatvoriť písomnú dohodu a je povinný spolu s každou
platbou zasielať dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozpis dobrovoľných príspevkov
odvedených do tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeho zamestnancov v takom
členení, aby bolo možné identifikovať platbu podľa § 95 ods. 1; podrobnosti môže ustanoviť
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Do 31. 12. 2012
§ 68
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie

(3) Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov
spravovaných zanikajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku
dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu dôchodkových fondov zanikajúcej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej
správcovskej spoločnosti spôsobom podľa § 79.

Od 1. 1. 2013
§ 68
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie

(3) Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov
spravovaných zanikajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku
dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu dôchodkových fondov podľa §72 ods.4
zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi nástupníckej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti spôsobom podľa § 79. Ak zanikajúca dôchodková
správcovská spoločnosť spravuje aj dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 5, pri zlúčení podľa
odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy týchto dôchodkových fondov na nástupnícku
dôchodkovú správcovskú spoločnosť bez zlučovania týchto dôchodkových fondov s
dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Do 31. 12. 2012
§ 69
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou

(2) Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného
odkladu, ak
a) zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),
b) začne vytvárať a spravovať menej ako tri dôchodkové fondy podľa tohto zákona v lehote
šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra,
c) bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
podľa § 73 ods. 3.

Od 1. 1. 2013
§ 69
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou

(2) Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného
odkladu, ak
a) zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),
b) nezačne vytvárať a spravovať dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 v lehote šiestich
mesiacov od zápisu do obchodného registra,
c) bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
podľa § 73 ods. 3.

Do 31. 12. 2012
§ 72

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje
a) jeden indexový dôchodkový fond,
b) jeden akciový dôchodkový fond,
c) jeden zmiešaný dôchodkový fond,
d) jeden dlhopisový dôchodkový fond.
(5) Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom
fonde podľa druhu finančných nástrojov, 70) ktorým sa má zabezpečiť zväčšenie majetku v
dôchodkovom fonde (odsek 1), vytvoreným portfóliom, 71) podľa miery rizika zhodnocovania
majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len "miera rizika") a v názve.
(6) Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej
správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu
spolu s uvedením slov "indexový dôchodkový fond", "akciový dôchodkový fond", "zmiešaný
dôchodkový fond" alebo "dlhopisový dôchodkový fond". Slovo "indexový" možno nahradiť
skratkou "i.", slovo "akciový" možno nahradiť skratkou "a.", slovo "zmiešaný" možno
nahradiť skratkou "z.", slovo "dlhopisový" možno nahradiť skratkou "d." a slová
"dôchodkový fond" možno nahradiť skratkou "d. f.". Názov dôchodkového fondu ani
označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje
označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba; to
neplatí, ak osobitný predpis71a) ustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s
obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom
iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch
investičnej stratégie dôchodkového fondu.
(8) Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu
pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.

Od 1. 1. 2013
§ 72

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje
a) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a
b) jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond.
(5) Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v
odseku 4 vytvoriť a spravovať aj iné dôchodkové fondy, pri ktorých sa v štatúte
dôchodkového fondu
a) zaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len "garantovaný
dôchodkový fond") alebo
b) nezaviaže doplniť majetok do tohto dôchodkového fondu (ďalej len "negarantovaný
dôchodkový fond").

(6) Garantovaný dôchodkový fond musí mať v názve slovo "garantovaný" a negarantovaný
dôchodkový fond musí mať v názve slovo "negarantovaný".
(8) Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený názov; súčasťou názvu dôchodkového
fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento
dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov "akciový
negarantovaný dôchodkový fond", "dlhopisový garantovaný dôchodkový fond" alebo
uvedením neskráteného názvu dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 5. Okrem neskráteného
názvu možno ako rovnocenný používať skrátený názov, pričom slovo "akciový" možno
nahradiť skratkou "a.", slovo "dlhopisový" možno nahradiť skratkou "d." a slová
"dôchodkový fond" možno nahradiť skratkou "d. f." Názov dôchodkového fondu ani
označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje
označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba; to
neplatí, ak osobitný predpis71a) ustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s
obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom
iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch
investičnej stratégie dôchodkového fondu.

Do 31. 12. 2012
§ 74a
Účet nepriradených platieb a bežný účet pre
nepriradené platby

(6) Všetky prevody majetku v prospech majetku v dôchodkových fondoch podľa tohto zákona
realizuje dôchodková správcovská spoločnosť prostredníctvom účtu nepriradených platieb.
Od 1. 1. 2013
§ 74a
Účet nepriradených platieb a bežný účet pre
nepriradené platby

(6) Všetky platby poukazované Sociálnou poisťovňou, inou dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a platby
dobrovoľných príspevkov musia byť realizované prostredníctvom účtu nepriradených platieb,
ak tento zákon neustanovuje inak. Účet nepriradených platieb je určený aj na zúčtovanie
odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu.

Do 31. 12. 2012
§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku

(3) Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond (§
72 ods. 8), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0, 033194 eura. Po tomto dni sa
určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.

Od 1. 1. 2013
§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku

(2) Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond
podľa §72 ods.10, je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0, 033194 eura. Po
tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.

DOROBIŤ!!!

Do 31. 12. 2012
§ 77
Štatút dôchodkového fondu

(1) Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.
(2) Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska
podľa § 48 ods. 6. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle
dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti. Dôchodková
správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na webovom sídle aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu
predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom
určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia s príslušnými zmenami.
(4) Štatút obsahuje najmä
a) názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo
a identifikačné číslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v
depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v
dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných
trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové
alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako
ustanovuje tento zákon,
e) zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f) výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,
g) výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
h) referenčnú hodnotu zmiešaného dôchodkového fondu, akciového dôchodkového fondu a
indexového dôchodkového fondu podľa § 91,
i) postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného
dôchodkového sporenia o týchto zmenách,
j) vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte
sú aktuálne, úplné a pravdivé.

Od 1.1. 2013
§ 77
Štatút dôchodkového fondu

(4) Štatút obsahuje najmä
a) názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond,
jej sídlo a identifikačné číslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú
v depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v
dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých
regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj
prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia
rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e) zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f) výšku odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, výšku odplaty za správu
dôchodkového fondu a výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
g) uvedenie povinnosti alebo záväzku dôchodkovej správcovskej spoločnosti dopĺňať majetok
v dôchodkovom fonde podľa § 63d, a ak ide o garantovaný dôchodkový fond, aj dĺžku
sledovaného obdobia; inak je dôchodková správcovská spoločnosť povinná v štatúte uviesť,
že v dôchodkovom fonde majetok do dôchodkového fondu nedopĺňa,
h) postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku
starobného dôchodkového sporenia o týchto zmenách,
i) vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v
štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(5) Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať
majetok do dôchodkového fondu podľa tohto zákona, tento záväzok nemôže zrušiť a nemôže
ani zmeniť dĺžku sledovaného obdobia.

Do 31. 12. 2012
§ 78
Zánik a premena dôchodkových fondov

(1) Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79.
(2) Zakazuje sa
a) splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,
b) premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

Od 1. 1. 2013
§ 78
Zánik dôchodkových fondov

(1) Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79 alebo §79a.
(2) Zakazuje sa
a) splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,
b) premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

Do 31. 12. 2012
§ 79
Zlúčenie dôchodkových fondov

(1) Zlúčiť dôchodkové fondy možno iba
a) súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové
fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať preberajúce
dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52
ods. 1 písm. d),
b) súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú
spoločnosť podľa tohto zákona.
(2) Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého
druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu
dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na
preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu
preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3) Zakazuje sa
a) zlúčenie indexového dôchodkového fondu s iným ako indexovým dôchodkovým fondom,
b) zlúčenie akciového dôchodkového fondu s iným ako akciovým dôchodkovým fondom,
c) zlúčenie zmiešaného dôchodkového fondu s iným ako zmiešaným dôchodkovým fondom,
d) zlúčenie dlhopisového dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým dôchodkovým fondom.
(10) Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je
povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone činnosti depozitára postupovať podľa §
100 ods. 9.
(11) Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť
upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody
alebo inej ujmy.

Od 1. 1. 2013
Zlúčenie dôchodkových fondov
§ 79

(1) Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 12 možno iba
a) súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce
dôchodkové fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať
preberajúce dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d),
b) súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú
správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona.
(2) Zlúčenie dôchodkových fondov podľa odseku 1 je proces spojenia majetku v
dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy
dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia
dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú
spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej

správcovskej spoločnosti.
(3) Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje
a) zlúčenie akciového negarantovaného dôchodkového fondu s iným ako akciovým
negarantovaným dôchodkovým fondom a
b) zlúčenie dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým
garantovaným dôchodkovým fondom.
(10) Zlúčením dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 9 zaniká zmluva o výkone činnosti
depozitára. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone
činnosti depozitára postupovať podľa § 100 ods. 9.
(11) Depozitár podľa odseku 10 je povinný preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť
upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku
škody alebo inej ujmy.
(12) Ak je pri zlučovaní podľa odsekov 1 až 11 zanikajúcim dôchodkovým fondom
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a zlučovanie sa vykonáva počas plynutia
sledovaného obdobia podľa § 63d ods. 3, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná
oceniť majetok v zanikajúcom dôchodkovom fonde metódou reálnej hodnoty ku dňu
predchádzajúcemu dňu zlúčenia a doplniť majetok podľa § 63d najneskôr v deň zlúčenia,
pričom za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac,
ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa nachádza deň podľa
odseku 4 alebo 5 a za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny
mesiac plynúceho sledovaného obdobia, ktoré začalo plynúť ako prvé v poradí.

Do 31. 12. 2012
§ 79a

Neexistovalo
Od 1. 1. 2013
§ 79a

(1) Ustanovenia odsekov 2 až 11 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa § 79.
(2) Zlúčenie je proces spojenia majetku v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich
dôchodkových fondoch s majetkom v nástupníckom dôchodkovom fonde, pri ktorom sa
a) majetok a záväzky v jednom alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch
prevedú do majetku a záväzkov iného nástupníckeho dôchodkového fondu vytvoreného pred
dňom zlučovania, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich
dôchodkových fondoch odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v
nástupníckom dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho
dôchodkového fondu, alebo
b) majetok a záväzky v dvoch alebo vo viacerých zanikajúcich dôchodkových fondoch
prevedú do majetku a záväzkov nástupníckeho dôchodkového fondu, ktorý sa zlúčením
vytvorí, pričom sa sporiteľom v deň účinnosti zlúčenia v zanikajúcich dôchodkových fondoch
odpíšu ich dôchodkové jednotky a na ich osobný dôchodkový účet v nástupníckom
dôchodkovom fonde sa pripíšu dôchodkové jednotky nástupníckeho dôchodkového fondu.
(3) Zlúčiť možno len dôchodkové fondy spravované tou istou dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou. Zanikajúcim dôchodkovým fondom môže byť len dôchodkový fond podľa § 72
ods. 5. Nástupníckym dôchodkovým fondom môže byť ktorýkoľvek dôchodkový fond.
(4) Zanikajúce dôchodkové fondy zanikajú dňom účinnosti zlúčenia; k tomuto dňu sa
sporitelia v týchto dôchodkových fondoch stávajú sporiteľmi v nástupníckom dôchodkovom
fonde.
(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľov o zámere zlúčiť
dôchodkové fondy podľa odseku 1 pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 52
ods. 4 a do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o
vydaní predchádzajúceho súhlasu zverejniť toto rozhodnutie, informačný prospekt
nástupníckeho dôchodkového fondu a informovať dotknutých sporiteľov podľa postupu
určeného v štatúte na oboznamovanie sporiteľov so zmenami štatútu a informačného
prospektu. Informácie podľa prvej vety obsahujú najmä stručný popis investičnej stratégie a
hlavných rizík nástupníckeho dôchodkového fondu.
(6) Dôchodková správcovská spoločnosť určí deň, ku ktorému sa vypočíta konečný počet

dôchodkových jednotiek v zanikajúcom dôchodkovom fonde, a čistú hodnotu majetku
zanikajúceho dôchodkového fondu.
(7) Za deň účinnosti zlúčenia musí byť určený najneskôr tretí pracovný deň odo dňa podľa
odseku 6. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku
Slovenska o dni určenom podľa odseku 6 a o určenom dni účinnosti zlúčenia najmenej desať
dní vopred.
(8) Zlúčenie dôchodkových fondov nemožno vyhlásiť za neplatné.
(9) Ak v dôsledku zlúčenia dôchodkových fondov dôjde k nedodržaniu obmedzení pre
zloženie majetku v nástupníckom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona alebo podľa
štatútu nástupníckeho dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná
zosúladiť zloženie majetku s ustanoveniami tohto zákona v lehote do šiestich mesiacov odo
dňa účinnosti zlúčenia dôchodkových fondov. V odôvodnených prípadoch a v záujme
ochrany majetku sporiteľov môže Národná banka Slovenska na žiadosť dôchodkovej
správcovskej spoločnosti lehotu podľa prvej vety predĺžiť.
(10) Zlúčenie garantovaného dôchodkového fondu sa zakazuje, ak je nástupníckym
dôchodkovým fondom negarantovaný dôchodkový fond.
(11) Ak je zanikajúcim dôchodkovým fondom garantovaný dôchodkový fond a zlúčenie
podľa odsekov 2 až 9 sa má vykonať počas plynutia sledovaného obdobia podľa § 63d ods. 4,
dôchodková správcovská spoločnosť je povinná oceniť majetok v zanikajúcom dôchodkovom
fonde podľa § 88b ku dňu podľa odseku 6 a v tento deň doplniť majetok podľa § 63d, pričom
za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac, ktorý
bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa nachádza deň podľa odseku 6,
a za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia sa považuje kalendárny mesiac plynúceho
sledovaného obdobia, ktoré začalo plynúť ako prvé v poradí.

Do 31. 12. 2012
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82

(1) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e)
vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v inom ako
indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota prevoditeľných cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm.
b) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako
indexovom dôchodkovom fonde; obmedzenie podľa prvej vety sa nepoužije. Na účely obmedzení
podľa prvej vety a druhej vety sa otvorený podielový fond, zahraničný subjekt kolektívneho
investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania považujú za emitenta.
(6) Hodnota prevoditeľných cenných papierov z nových emisií nesmie tvoriť viac ako 5 % čistej
hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak tieto prevoditeľné
cenné papiere neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do 180 dní predať.
(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej
hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota cenných papierov uvedených
v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v indexovom dôchodkovom fonde až 100 % čistej hodnoty majetku.
(13) Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere
zahraničných subjektov kolektívneho investovania a iných zahraničných subjektov kolektívneho
investovania a na cenné papiere podľa § 81 ods. 3 písm. b) v majetku v indexovom dôchodkovom
fonde.

Od 1. 1 .2013
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82

(1) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až
e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v inom
ako indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota prevoditeľných cenných papierov podľa § 81
ods. 3 písm. b) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty
majetku v dôchodkovom fonde; obmedzenie podľa prvej vety sa nepoužije. Na účely
obmedzení podľa prvej vety a druhej vety sa otvorený podielový fond, zahraničný subjekt
kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania považujú za
emitenta.
(6) Ak prevoditeľné cenné papiere z nových emisií neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b)
prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je
povinná ich do 180 dní predať.
(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v
negarantovanom dôchodkovom fonde až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
ak podľa štatútu tohto dôchodkového fondu nie je jeho investičnou stratégiou kopírovanie
zloženia finančného indexu.
(13) Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov a cenné

papiere podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d) a ods. 3 písm. b) v majetku v dôchodkovom fonde
podľa § 72 ods. 5, ak podľa jeho štatútu je investičnou stratégiou tohto dôchodkového fondu
kopírovanie zloženia finančného indexu.

Do 31. 12. 2012
§ 82a
Investovanie majetku v zmiešanom dôchodkovom
fonde a v akciovom dôchodkovom fonde

(1) Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde môžu tvoriť aj
a) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo indexu
drahých kovov a ktoré sú zároveň podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo cenným
papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného
zahraničného subjektu kolektívneho investovania,
b) certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.
(2) Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § 82b ods.
1, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej
hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v
akciovom dôchodkovom fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a
do derivátov podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie
tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a viac ako 20 % čistej
hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde.
(3) Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako
10 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a viac ako 10 % čistej hodnoty
majetku v akciovom dôchodkovom fonde. V majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde sa nesmie
nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa odseku 1 a v
majetku v akciovom dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie
cenných papierov alebo nástrojov podľa odseku 1.

Od 1. 1. 2013
§ 82a
Investovanie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde

(1) Majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom a v akciovom negarantovanom
dôchodkovom fonde môžu tvoriť aj
a) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo
indexu drahých kovov a ktoré sú zároveň podielovým listom otvoreného podielového fondu
alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným
papierom iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania,
b) certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.
(2) Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa §
82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť
viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde, súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov
podľa § 82b ods. 1, ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek drahý kov, nesmie tvoriť
viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde.

(3) Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť
viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde. V majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa nesmie
nachádzať viac ako 10 % hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa
odseku 1.

Do 31. 12. 2012
§ 82b

(1) V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového fondu
môže majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde bez ohľadu na
obmedzenie podľa § 81 ods. 1 písm. g), ods. 5 písm. c), d) a f) a ods. 6 tvoriť aj derivát, ktorého
podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je
výlučne index drahých kovov (ďalej len "derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov"),
s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu
uvedenom v § 81 ods. 1 písm. a), na komoditnej burze podľa osobitného predpisu79a) alebo na inom
regulovanom komoditnom trhu so sídlom v členskom štáte.
(2) Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri dodržaní
limitov podľa tohto zákona tvoriť súčasť investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti v
zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do derivátov
drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov sa na účely výpočtu limitov podľa § 82a
započítavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto derivátov.
(3) Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v
akciovom dôchodkovom fonde, obsahuje derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov,
tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení podľa tohto zákona.
(4) Do majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde nemožno
nadobúdať derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, ktorý vyžaduje dodanie
podkladového nástroja tohto derivátu, alebo ak protistrana má právo žiadať dodanie tohto
podkladového nástroja.
(5) Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v
akciovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s derivátmi drahého kovu alebo s
derivátmi indexu drahých kovov, pri ktorých by sa vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je
možné nadobúdať do majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.
(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s derivátmi
drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a
v akciovom dôchodkovom fonde.

Od 1. 1. 2013
§ 82b

(1) V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového
fondu môže majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom negarantovanom dôchodkovom
fonde bez ohľadu na obmedzenie podľa § 81 ods. 1 písm. g), ods. 5 písm. c), d) a f) a ods. 6
tvoriť aj derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivát, ktorého
podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov (ďalej len "derivát drahého kovu
alebo derivát indexu drahých kovov"), s ktorými je spojené právo na finančné vyrovnanie a
ktoré sú obchodované na regulovanom trhu uvedenom v § 81 ods. 1 písm. a), na komoditnej
burze podľa osobitného predpisu79a) alebo na inom regulovanom komoditnom trhu so sídlom
v členskom štáte.

(2) Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri
dodržaní limitov podľa tohto zákona tvoriť súčasť investičnej stratégie dôchodkovej
správcovskej spoločnosti v inom ako dlhopisovom garantovanom negarantovanom
dôchodkovom fonde. Pri investovaní do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu
drahých kovov sa na účely výpočtu limitov podľa § 82a započítavajú aj hodnoty
podkladových nástrojov týchto derivátov.
(3) Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v inom ako dlhopisovom
garantovanom negarantovanom dôchodkovom fonde, obsahuje derivát drahého kovu alebo
derivát indexu drahých kovov, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní obmedzení
podľa tohto zákona.
(4) Do majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom negarantovanom dôchodkovom fonde
nemožno nadobúdať derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov, ktorý
vyžaduje dodanie podkladového nástroja tohto derivátu, alebo ak protistrana má právo žiadať
dodanie tohto podkladového nástroja.
(5) Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v inom ako dlhopisovom
garantovanom negarantovanom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s derivátmi
drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov, pri ktorých by sa vyžadovalo krytie vo
forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v inom ako dlhopisovom
garantovanom negarantovanom dôchodkovom fonde.
(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási
uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov
súvisiacich s derivátmi drahého kovu alebo s derivátmi indexu drahých kovov v majetku v
inom ako dlhopisovom garantovanom negarantovanom dôchodkovom fonde.

Do 31. 12. 2012
§ 82c
Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo
derivátov indexu drahých kovov a jeho výpočet

(1) Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok
v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie prekročiť 15
% čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a 15 % čistej hodnoty majetku v
akciovom dôchodkovom fonde.

Od 1.1. 2013
§ 82c
Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo
derivátov indexu drahých kovov a jeho výpočet

(1) Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je
majetok v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde vystavený, nesmie
prekročiť 15 % čistej hodnoty majetku v tomto dôchodkovom fonde.

Do 31. 12. 2012
§ 83a
Investovanie majetku v indexovom dôchodkovom fonde
§ 83b
Celkové riziko finančných derivátov indexového
dôchodkového fondu a jeho výpočet
§ 83c
Záväzkový prístup
§ 83d
Prístup hodnoty v riziku
§ 83e
Riziko protistrany
§ 83f
Postupy na oceňovanie finančných derivátov
uzatvorených mimo regulovaného trhu

Od 1. 1. 2013
§ 83a až 83f

Zrušené zákonom č.252/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013

Do 31. 12. 2012
§ 86
Dlhopisový dôchodkový fond

(1) Majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a
obchody určené na obmedzenie devízového rizika.
(2) Majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku,
môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde.

Od 1. 1. 2013
§ 86
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

(1) Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a
peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika.

Do 31. 12. 202
§ 87
Zmiešaný dôchodkový fond

(1) Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom
dôchodkovom fonde.
(2) Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty
majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde.
(3) Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku,
môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde.

Od 1. 1. 2013
§ 87

Zrušený zákonom č.252/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013

Do 31. 12. 2012
§ 88a
Indexový dôchodkový fond

(1) Indexový dôchodkový fond je dôchodkový fond, v ktorom výkonnosť dôchodkovej jednotky
približne zodpovedá výkonnosti referenčnej hodnoty podľa § 91. Najvyššia prípustná miera odchýlky
výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky od výkonnosti referenčnej hodnoty dôchodkového fondu
je 10 % a spôsob jej výpočtu môže určiť Národná banka Slovenska opatrením, ktorého úplné znenie
vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná preukázať splnenie podmienky podľa odseku 1
najneskôr do troch pracovných dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za
ktorý sa preukazuje.
(3) V prípade nedodržania najvyššej prípustnej miery odchýlky podľa odseku 1 dôchodkovej
správcovskej spoločnosti patrí v nasledujúcom kalendárnom mesiaci odplata za správu indexového
dôchodkového fondu znížená o 50 %.

Od 1. 1. 2013
§ 88a

Zrušený zákonom č.252/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013

Do 31. 12. 2012
§ 88b

(1) Hodnota majetku v indexovom dôchodkovom fonde sa určuje len metódou reálnej hodnoty. V
dlhopisovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde
sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty alebo metódou umorovanej hodnoty.

Od 1. 1. 2013
§ 88b

(1) V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou
reálnej hodnoty alebo metódou umorovanej hodnoty. V inom ako dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty.

Do 31. 12. 2012
§ 89

(1) Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82 a 86 až 88a sa
nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu podľa § 72 ods.
8.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a
obmedzenia podľa § 82 a 86 až 88a len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z
cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v dôchodkovom
fonde, a pri zlúčení dôchodkových fondov.
(3) Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82 a 86 až 88a z dôvodov, ktoré
nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo z dôvodov uplatnenia predkupných
práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto skutočnosť bez zbytočného
odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na
zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a s prihliadnutím na záujmy sporiteľov a
poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(4) Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie
zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a. Tým nie je
dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sankciu za
porušenie ustanovení § 82 a 86 až 88a. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka
Slovenska predĺžiť na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný
deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov a
poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(5) Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a
obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a majú prednosť pred ostatnými transakciami.

Od 1. 1. 2013
§ 89

(1) Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v §82, 86 a 88
sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu
podľa § 72 ods. 10.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť
limity a obmedzenia podľa §82, 86 a 88 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie
vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v
majetku v dôchodkovom fonde, a pri zlúčení dôchodkových fondov.
(3) Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v §82, 86 a 88 z dôvodov, ktoré

nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo z dôvodov uplatnenia
predkupných práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto
skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného
odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88a s
prihliadnutím na záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
(4) Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na
zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa §82, 86
a 88. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť dôchodkovej správcovskej
spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení §82, 86 a 88. Lehotu určenú podľa prvej vety
môže Národná banka Slovenska predĺžiť na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku a ak je to
odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového
sporenia.
(5) Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s
limitmi a obmedzeniami podľa §82, 86 a 88 majú prednosť pred ostatnými transakciami.

Do 31. 12. 2012
§ 91
Referenčná hodnota zmiešaného dôchodkového
fondu, akciového dôchodkového fondu a indexového
dôchodkového fondu

Od 1. 1. 2013
§ 91

Zrušený zákonom č.252/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2013

Do 31. 12. 2012
§ 94

(3) Osobný dôchodkový účet obsahuje
a) číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
c) názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
d) počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,
e) údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.
(4) Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek
dôchodkového fondu obsahujú
a) dátum pripísania dôchodkových jednotiek,
b) počet pripísaných dôchodkových jednotiek s uvedením obdobia, za ktoré boli pripísané,
c) súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d) výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania
dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa,
e) dátum pripísania príspevku podľa písmena d).
(7) Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä
a) údaje podľa odseku 3 písm. a) až c),
b) aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu predchádzajúceho
kalendárneho roka vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu
vyhotovenia výpisu a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom
dôchodkovom účte, ako aj aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu
kalendárneho roka, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, za ktorý sa vyhotovuje výpis, vyjadrenú
rovnakým spôsobom,
c) súčet príspevkov sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa vytvorenia osobného dôchodkového
účtu a od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka v príslušnej dôchodkovej správcovskej
spoločnosti k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ku dňu prestupu,
d) súčty jednotlivých odplát podľa § 63 ods. 1 vyjadrené v peniazoch, ktoré pripadajú na sporiteľa,
ktoré boli z majetku dôchodkového fondu a z bežného účtu pre nepriradené platby uhradené od
prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka alebo odo dňa vytvorenia osobného
dôchodkového účtu v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti k poslednému dňu
predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ku dňu prestupu,
e) výkonnosť dôchodkového fondu a výkonnosť referenčnej hodnoty dôchodkového fondu podľa §
91, okrem indexového dôchodkového fondu, za obdobie posledného jedného mesiaca, posledných
troch mesiacov, posledných šesť mesiacov, posledných dvanásť mesiacov, posledných dvadsaťštyri
mesiacov, posledných tridsaťšesť mesiacov a posledných šesťdesiat mesiacov, ako aj obdobie od
vzniku dôchodkového fondu, najskôr od určenia prvej referenčnej hodnoty v štatúte dôchodkového
fondu,
f) odchýlku výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky indexového dôchodkového fondu od
výkonnosti referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu za jednotlivé kalendárne mesiace
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa § 88a ods. 1 a skutočnosť, či v danom mesiaci bola
znížená odplata za správu indexového dôchodkového fondu; to neplatí, ak sporiteľ nemal osobný
dôchodkový účet vedený pre indexový dôchodkový fond,
g) priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z
osobného dôchodkového účtu,

h) zloženie referenčnej hodnoty, a ak sa počas kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje,
zmení referenčná hodnota, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uviesť aj dátum tejto
zmeny a nové zloženie referenčnej hodnoty.

Od 1. 1. 2013
§ 94

(3) Osobný dôchodkový účet obsahuje
a) číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
c) názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
d) počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z
povinných príspevkov a počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte
sporiteľa pripísaných z dobrovoľných príspevkov,
e) údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.
(4) Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek
obsahujú
a) dátum pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a dátum
pripísania dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov,
b) počet dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov s uvedením obdobia,
za ktoré boli pripísané, a počet dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných
príspevkov,
c) súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d) výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania
dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
(7) Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä
a) údaje podľa odseku 3 písm. a) až c),
b) aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu predchádzajúceho
kalendárneho roka vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky
ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu
evidovaných na osobnom dôchodkovom účte, ako aj aktuálnu hodnotu osobného
dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, ktorý predchádzal kalendárnemu
roku, za ktorý sa vyhotovuje výpis, vyjadrenú rovnakým spôsobom,
c) súčet povinných príspevkov a súčet dobrovoľných príspevkov sporiteľa vyjadrený v
peniazoch odo dňa vytvorenia osobného dôchodkového účtu a od prvého dňa
predchádzajúceho kalendárneho roka v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti k
poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ku dňu prestupu,
d) súčty jednotlivých odplát podľa § 63 ods. 1 vyjadrené v peniazoch, ktoré pripadajú na
sporiteľa, ktoré boli z majetku dôchodkového fondu a z bežného účtu pre nepriradené platby

uhradené od prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roka alebo odo dňa vytvorenia
osobného dôchodkového účtu v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti k
poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ku dňu prestupu,
e) priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný
výpis z osobného dôchodkového účtu,

Do 31. 12. 2012
§ 95

(2) Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov
podľa § 28a ods. 2 alebo ods. 3, dôchodková správcovská spoločnosť v deň prevodu podľa § 28a ods.
4 odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý
zodpovedá podielu sumy určenej podľa § 28a ods. 4 prvej vety alebo druhej vety a aktuálnej hodnoty
dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu a v aktuálnom pomere sporenia v
jednotlivých dôchodkových fondoch a príslušnú sumu bezodkladne poukáže z bežného účtu
dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade zrušenia osobného
dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu
pred jeho zrušením všetky dôchodkové jednotky; toto ustanovenie sa primerane použije aj pri
prevode súm podľa § 64a ods. 9, 10 a 12 alebo § 65 ods. 4 Sociálnej poisťovni.

Od 1. 1. 2013
§ 95

(2) Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie
povinných príspevkov a penále podľa § 28a ods. 2 alebo ods. 3, dôchodková správcovská
spoločnosť v deň prevodu podľa § 28a ods. 4 odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy určenej podľa § 28a ods.
4 prvej vety alebo druhej vety a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý
predchádza dňu prevodu a v aktuálnom pomere sporenia v jednotlivých dôchodkových
fondoch a príslušnú sumu bezodkladne poukáže z bežného účtu dôchodkového fondu na účet
Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V prípade zrušenia osobného dôchodkového účtu
dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu pred jeho
zrušením všetky dôchodkové jednotky; toto ustanovenie sa primerane použije aj pri prevode
súm podľa § 64a ods. 9, 10 a 12 alebo § 65 ods. 4 Sociálnej poisťovni.

Do 31. 12. 2012
§ 97

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných
dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného
dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z
bežných účtov dôchodkových fondov na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na
sobotu alebo deň pracovného pokoja, za deň prestupu sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.

Od 1. 1. 2013
§ 97

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch
pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote
osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu z bežného účtu dôchodkového
fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov na bežný účet pre nepriradené platby
dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje, pričom je povinná
uviesť, aká časť z tejto sumy zodpovedá aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek
pripísaných z dobrovoľných príspevkov. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo
deň pracovného pokoja, za deň prestupu sa považuje nasledujúci prvý pracovný deň.

Do 31. 12. 2012
§ 107
Webové sídlo

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí obsahovať
najmä
a) informácie podľa § 105,
b) aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou,
c) aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou,
d) údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e) aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f) aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením
1. obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní
dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2. mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na
základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
g) informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa §
67,
h) mesačnú správu podľa odseku 3,
i) referenčnú hodnotu dôchodkového fondu podľa § 91,
j) grafické zobrazenie s farebným odlíšením vývoja výkonnosti aktuálnej hodnoty dôchodkovej
jednotky v danom dôchodkovom fonde od 1. apríla 2012 a vývoja výkonnosti príslušnej referenčnej
hodnoty od 1. apríla 2012, ktorá je určená v štatúte dôchodkového fondu.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné
správy o vývoji investovania majetku v dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a) označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej
hodnote majetku v dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia dôchodkového fondu, aktuálnu hodnotu
dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b) údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1. podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2. podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3. podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4. podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5. modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,
c) údaje o geografickom riziku zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu,
ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien
emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta a v prípade dlhopisového dôchodkového fondu
podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v
dôchodkovom fonde,
d) údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie
sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,

e) údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom
fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej
hodnote majetku v dôchodkovom fonde,
f) údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade dlhopisového dôchodkového fondu 15 emisií
finančných nástrojov, v prípade zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu
10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu akciových investícií a 10 emisií finančných
nástrojov spĺňajúcich definíciu dlhopisových a peňažných investícií,
g) vyhodnotenie porovnania výkonnosti zmiešaného dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou
zmiešaného dôchodkového fondu, vyhodnotenie porovnania výkonnosti akciového dôchodkového
fondu s referenčnou hodnotou akciového dôchodkového fondu a vyhodnotenie porovnania
výkonnosti indexového dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou indexového dôchodkového
fondu,
h) vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v
portfóliu dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a
zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje,
i) zloženie referenčnej hodnoty a pri zmene referenčnej hodnoty je dôchodková správcovská
spoločnosť povinná uviesť aj dátum tejto zmeny a nové zloženie referenčnej hodnoty.

Od 1. 1. 2013

§ 107
Webové sídlo

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí
obsahovať najmä
a) informácie podľa § 105,
b) aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
c) aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou,
d) údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e) aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f) aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s
uvedením
1. obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom
imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2. mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach
a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
g) informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti
podľa § 67,
h) mesačnú správu podľa odseku 3,

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať
mesačné správy o vývoji investovania majetku v dôchodkových fondoch. Mesačné správy
obsahujú najmä
a) označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o
čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia dôchodkového fondu,
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b) údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1. podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2. podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3. podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4. podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5. modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,
c) podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote
majetku v dôchodkovom fonde a údaje o geografickom riziku v inom ako dlhopisovom
garantovanom dôchodkovom fonde, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných
emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov s uvedením krajiny sídla emitenta,

Do 31. 12. 2012
§ 109
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska
a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s
vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom
v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,
b) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o
hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy
o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného
kalendárneho roka,
c) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov
a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného
odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti
vlastných zdrojov,
d) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku
dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2) Spolu s ročnými správami podľa odseku 1 písm. a) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť
Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku overenú audítorom. Ak nie je v lehote podľa odseku 1
písm. a) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná túto
skutočnosť Národnej banke Slovenska oznámiť a správu audítora doručiť Národnej banke Slovenska
bez zbytočného odkladu po tom, keď jej táto správa bola doručená.

Od 1. 1. 2013
§ 109
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska
a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s
vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej súčasťou je účtovná závierka
overená audítorom; ak účtovná závierka nie je overená, je dôchodková správcovská
spoločnosť povinná túto skutočnosť Národnej banke Slovenska oznámiť a správu audítora
uložiť v registri účtovných závierok 88a) bez zbytočného odkladu po tom, keď jej táto správa
bola doručená a toto bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska; ako aj ročné
správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci
kalendárny rok,
b) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o

hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné
správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok
bežného kalendárneho roka, ktorých súčasťou sú polročné účtovné závierky,
c) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných
zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska
bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať
podmienku primeranosti vlastných zdrojov.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť uloží najneskôr do jedného mesiaca po skončení
kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti
vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v registri účtovných závierok.88a)

Do 31. 12. 2012
§ 110

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov
údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä
a) údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
b) podrobný rozpis príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej
správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať
Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave
majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou.
Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania
týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási
uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Informácie podľa prvej vety musia byť
zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a
musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak
vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a
jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať
vysvetlenie v ňou určenej lehote.

Od 1. 1. 2013
§ 110

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov
údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä

a) údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra
zmlúv,
b) podrobný rozpis povinných príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu
príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom
fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou
komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a
metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska opatrením,
ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Ak
posledný deň sledovaného obdobia príslušného kalendárneho mesiaca pripadne na deň
pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na všetky výpočty údaje a
hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza poslednému dňu
sledovaného obdobia. Informácie podľa prvej vety musia byť zrozumiteľné, prehľadné,

preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť
predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak
vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská
spoločnosť a jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť
podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.

Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2013
§ 123ae

Sporiteľom podľa tohto zákona je aj ten, komu vznikla prvá účasť na starobnom
dôchodkovom sporení v období od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012. Na sporiteľa podľa
prvej vety sa aj po 31. decembri 2012 až do uplynutia 730 dní od vzniku jeho prvej účasti na
starobnom dôchodkovom sporení vzťahujú ustanovenia zákona účinného do 31. decembra
2012 upravujúce jeho účasť na starobnom dôchodkovom sporení, určenie dôchodkovej
správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou vrátane možnosti podať písomné vyhlásenie
podľa § 17a ods. 2 okrem § 64aa ods. 1 tretej vety; sporiteľ podľa prvej vety, ktorému
Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stáva sporiteľom v
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Sociálna poisťovňa prvýkrát postúpi
povinné príspevky za sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom
sporení v období od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, odo dňa vzniku starobného
dôchodkového sporenia podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012
na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie
sporiteľovi osobný dôchodkový účet. Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu
po doručení písomného oznámenia podľa § 17a ods. 2 zákona účinného do 31. decembra 2012
oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že fyzická osoba uplatnila svoje právo podľa
§ 17a ods. 2 zákona účinného do 31. decembra 2012. Dôchodková správcovská spoločnosť je
povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa
predchádzajúcej vety
a) previesť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov
na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu súčinu počtu
dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov a ich aktuálnej hodnoty ku dňu,
ktorý predchádza dňu prevodu a
b) vrátiť z bežného účtu dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov
sumu zodpovedajúcu súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z
dobrovoľných príspevkov a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý
predchádza dňu prevodu, osobe, ktorej majetkom je táto suma.
§ 123af

Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe uvedenej v § 123q ods. 1 aj sumu
podľa § 123q ods. 1 zodpovedajúcu aktuálnej hodnote príspevkov pripísaných po 31.
decembri 2007, ak ide o príspevky za obdobie pred 1. januárom 2008, ktoré boli pripísané z
dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu.3) Ak bola fyzická
osoba, ktorá podáva žiadosť podľa §123q ods. 1, sporiteľom vo viacerých dôchodkových
fondoch alebo vo viacerých dôchodkových správcovských spoločnostiach, pri výpočte sumy
sa zohľadní aj skutočnosť, že pri prestupe do iného dôchodkového fondu alebo do inej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa počet dôchodkových jednotiek primerane upravil.
Sociálna poisťovňa je povinná poskytovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam údaje
na tento účel najneskôr v lehote 25 dní od ich vyžiadania a dôchodkové správcovské
spoločnosti sú povinné poskytovať si navzájom na tento účel informácie do 5 dní od ich
vyžiadania.

§ 123ag

(1) Dlhopisový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1.
januára 2013 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31.
decembra 2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra
2012. Štatút dlhopisového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra
2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút dlhopisového garantovaného dôchodkového
fondu.
(2) Akciový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára
2013 akciový negarantovaný dôchodkový fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra
2013 možno používať aj názov tohto dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012.
Štatút akciového dôchodkového fondu podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa
považuje od 1. januára 2013 za štatút akciového negarantovaného dôchodkového fondu.
(3) Zmiešaný dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára
2013 dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5 s názvom zmiešaný negarantovaný dôchodkový
fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto
dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút zmiešaného dôchodkového fondu
podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút
zmiešaného negarantovaného dôchodkového fondu.
(4) Indexový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 je od 1. januára
2013 dôchodkový fond podľa § 72 ods. 5 s názvom indexový negarantovaný dôchodkový
fond. V období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 možno používať aj názov tohto
dôchodkového fondu platný do 31. decembra 2012. Štatút indexového dôchodkového fondu
podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa považuje od 1. januára 2013 za štatút
indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je
povinná zosúladiť zloženie majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s
ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2013; Národná banka Slovenska
môže túto lehotu predĺžiť najviac o 18 mesiacov.
(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s
ustanoveniami tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2013. Ustanovenia štatútu
dôchodkového fondu, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú v tejto časti neplatné; do
zosúladenia ustanovení štatútu dôchodkového fondu platia ustanovenia zákona.
(6) Dôchodkové fondy nemožno zlúčiť podľa § 79a pred 1. májom 2013.
(7) V roku 2013 zasiela dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného dôchodkového
účtu podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012.
§ 123ah

(1) Príspevky podľa zákona účinného do 31. decembra 2012 sa po 31. decembri 2012
považujú za povinné príspevky.
(2) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré nadobudli účinnosť pred 1.
januárom 2013, používa pojem "príspevky na starobné dôchodkové sporenie", rozumejú sa
tým "povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie".

§ 123ai

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2013 zaslať sporiteľovi,
ktorý je k 1. januáru 2013 sporiteľom v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom
fonde, tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Sporiteľ, ktorý má záujem zostať
sporiteľom v danom dôchodkovom fonde, je povinný toto tlačivo vyplniť, podpísať a doručiť
dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013.
(2) Sporiteľ, ktorý je k 1. januáru 2013 a k 29. aprílu 2013 sporiteľom v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sa dňom 30. apríla 2013 stáva sporiteľom v
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ak nedoručí dôchodkovej správcovskej
spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná
zabezpečiť, aby sa sporiteľ podľa prvej vety stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde, pričom ustanovenia tohto zákona upravujúce prestup sporiteľa z
dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou sa na vykonanie tejto povinnosti použijú primerane; za deň
prestupu sa považuje 30. apríl 2013. Pri výkone povinnosti podľa predchádzajúcej vety
dôchodková správcovská spoločnosť nie je povinná speňažiť majetok v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; ustanovenie § 58 ods. 6 sa v tomto prípade
do 30. apríla 2013 neuplatňuje. Ak sporiteľ podľa prvej vety nedoručí dôchodkovej
správcovskej spoločnosti vyhlásenie podľa odseku 1, právny úkon vykonaný pred 29. aprílom
2013, ktorého obsahom je jeho prejav vôle byť sporiteľom v inom ako dlhopisovom
garantovanom dôchodkovom fonde, ktorého právne účinky trvajú k 29. aprílu 2013, sa stáva v
tejto časti 30. apríla 2013 neplatný, a tento sporiteľ sa stáva sporiteľom v dlhopisovom
garantovanom dôchodkovom fonde podľa prvej vety.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona po presune
majetku podľa odseku 2 najneskôr do 31. decembra 2013.
(4) Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, ustanovenia odsekov 1 až 3 sa
vzťahujú na tú časť čistej hodnoty majetku sporiteľa, ktorá sa nachádza v inom ako
dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.
§ 123aj

(1) Prvé sledované obdobie podľa § 63d pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond začína
plynúť 1. januára 2013.
(2) V dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť po 1. januári 2013 prvýkrát
povinná doplniť majetok podľa § 63d po uplynutí prvého sledovaného obdobia; ustanovenie §
123x sa nepoužije.
§ 123ak

Ak fyzická osoba uplatní svoje právo podľa § 123ac po 31. decembri 2012, dôchodková
správcovská spoločnosť je povinná tejto fyzickej osobe bez zbytočného odkladu odo dňa
oznámenia Sociálnej poisťovne podľa § 123ac ods. 3 prvej vety vrátiť z bežného účtu
dôchodkového fondu alebo z bežných účtov dôchodkových fondov sumu zodpovedajúcu

súčinu počtu dôchodkových jednotiek, ktoré boli pripísané z dobrovoľných príspevkov a
aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

