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Odborníci upozorňujú, že tretí pilier nie je pre každého, podstatná je stratégia  Skôr ako si občan zriadi životné poistenie, mal by 

zvážiť svoje voľné finančné prostriedky, ktoré je schopný investovať, ako aj prípadný výpadok príjmu pri úraze či chorobe

Tretí pilier platí aj zamestnávateľ

O
krem prvého a druhého 
dôchodkového piliera by 
sa mal zásadne meniť aj 

ten tretí, doplnkový. Aktuálne 
si v ňom sporí viac ako 860-tisíc 
klientov. Ani výška úspor nie je 
podľa ministerstva práce dosta-
čujúca. Na druhej strane stoja zá-
stupcovia zamestnancov i firiem, 
ktorí sa zhodujú na zbytočnosti 
nového zákona o osobnom dô-
chodkovom produkte. Tvrdia, že 
zlepšovanie piliera sa síce zíde, 
avšak nový zákon prinesie chaos.

Tretí pilier je vhodným bonu-
som k dôchodkovej schéme. Bol 
založený ako doplnok k prvému 
a druhému pilieru a má pomôcť 
k lepšej budúcnosti ako ďalšie pri-
lepšenie k dôchodku. „Na dobro-
voľný tretí pilier by sa mal každý 
človek pýtať už pri nástupe do za-
mestnania, pretože mu naň môže 
prispievať aj zamestnávateľ. Takto 
si môže budúci dôchodca posielať 
svoje príspevky a využiť aj tento 
benefit. Tretí pilier prináša aj da-
ňovú výhodu v podobe odpočíta-
teľnej položky v maximálnej výš-
ke 180 eur ročne,“ tvrdí František 
Burda, investičný analytik spoloč-
nosti  FinGO.sk. Sporiteľ si mô-
že vybrať správcovskú spoločnosť, 
s ktorou uzatvorí zmluvu o treťom 
pilieri. V súčasnosti má na výber 
zo štyroch dôchodkových správ-
covských spoločností.

Plusy aj mínusy
Najväčšou motiváciou, prečo 
vstúpiť do tretieho piliera, je 

práve spomínaný príspevok 
zamestnávateľa. „Ak zamestná-
vateľ ponúka takýto benefit, je 
rozumné ho využiť. Štandardne 
odporúčam, aby si sporitelia 
nastavili výšku svojich príspev-
kov na minimum a do tretieho 
piliera zasielali len toľko, koľko 
je potrebné na to, aby získali 
maximálny príspevok od svojho 
zamestnávateľa,“ hovorí Peter 
Golenya, finančný špecialista zo 
spoločnosti PROSIGHT Sloven-
sko. Podľa neho je tiež vhodnou 
alternatívou posielanie fixnej 
sumy 15 eur mesačne, ktorá po-
stačuje na to, aby si sporiteľ mo-
hol uplatniť maximálnu daňovú 
úľavu vo výške 34,2 eura.

Odborníci jedným dychom 
upozorňujú, že tretí pilier nie je 
pre každého. „Rozhodne neod-
porúčam vstupovať do tretieho 
piliera, ak zamestnávateľ nepo-
núka spomínaný benefit, keďže 
najväčšia atraktivita spočíva prá-

ve v spomínaných príspevkoch 
zamestnávateľa,“ pokračuje Peter 
Golenya. V tomto prípade špecia-
lista odporúča využiť možnosť 
dlhodobého investovania pro-
stredníctvom ETF fondov, ktoré 
sú oveľa efektívnejším nástrojom 
tvorby kapitálu na dôchodok. 
S tvrdením súhlasí aj František 
Burda. „Je pravda, že tretí pi-
lier nedosahuje také výnosy ako 
priame investície cez podielové 
alebo ETF fondy. No aj vďaka to-
mu, že si v ňom nemôžete zrušiť 
konto hneď pri prvom zaváha-
ní, postupne sa vám vytvorí väč-
ší objem peňazí, s ktorými si na 
dôchodku prilepšíte,“ vysvetľu-
je investičný analytik spoločnos-
ti FinGO.sk.

Bez stratégie to nepôjde
Ak sa klient rozhodne vstúpiť 
do tretieho piliera, je potrebné, 
aby si zvolil vhodnú investičnú 
stratégiu, prostredníctvom ktorej 

sa budú príspevky zhodnocovať. 
Správnosť výberu fondu má zá-
sadný vplyv na nasporenú sumu 
sporiteľa. Podľa zákona musí mať 
každá dôchodková správcovská 
spoločnosť vytvorený jeden prí-
spevkový dôchodkový fond a je-
den výplatný dôchodkový fond. 
Účastník v treťom pilieri má mož-
nosť zvoliť si jeden z nich alebo 
využiť možnosť kombinácie 
týchto fondov. Tie sa rozdeľujú 
na indexový, rastový, vyvážený 
alebo konzervatívny. „Pri výbere 
je dôležité zohľadniť investičný 
horizont sporiteľa. Ak má klient 
pred sebou 15 a viac rokov do 
dôchodku, odporúčam zvoliť in-
dexový fond,“ radí Golenya.

Peniaze pred dôchodkom
Odborník zároveň odporúča, 
že ak sporiteľovi zostáva do dô-
chodku menej ako 15 rokov, je 
vhodné zvoliť investičnú straté-
giu kombináciou konzervatívnej 

a rizikovej zložky v rozumnom 
pomere. Výhodou tretieho piliera 
je aj to, že nasporené peniaze 
možno vybrať aj skôr ako pri 
odchode do dôchodku. „Spori-
telia tak môžu urobiť najskôr 
po desiatich rokoch od trvania 
zmluvy, ďalší výber potom môžu 
zrealizovať po ďalších desiatich 
rokoch a tak ďalej. Takýmto 
výberom zmluva doplnkového 
dôchodkového sporenia nezani-
ká a pokračuje ďalej,“ objasňuje 
Burda. No prostriedky, ktoré do 
tretieho piliera prispieva zamest-
návateľ, si možno vybrať až pri 
odchode do dôchodku. Nárok na 
doplnkový dôchodok vzniká spo-
lu s nárokom na starobný alebo 
výsluhový starobný dôchodok 
vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

Čo však v prípade, že klient 
nie je spokojný so svojou sú-
časnou dôchodkovou správcov-
skou spoločnosťou? „Ak sa spo-
riteľ rozhodne pre zmenu svo-
jej súčasnej DSS-ky za inú, môže 
tak urobiť buď do jedného roka 
od uzatvorenia zmluvy, vtedy si 
DSS-ka zaúčtuje poplatok vo výš-
ke päť percent z hodnoty kon-
ta. Prestup sporiteľa po uplynu-
tí tohto obdobia od uzatvorenia 
zmluvy je bez poplatku,“ tvrdí 
Peter Golenya.

Slovensko je podľa odborní-
kov v oblasti investovania naďa-
lej v plienkach. „Stále nám chý-
ba osveta, efektivita použitých 
prostriedkov, preto si myslím, že 
treba o treťom pilieri písať, ho-
voriť, aby sa naň zamestnan-
ci mohli pýtať a vytvárali tlak 
na svojho zamestnávateľa,“ upo-
zorňuje František Burda. Niekto-
ré krajiny podľa neho stavili na 
motiváciu. Napríklad v Českej 
republike je sporenie v rámci do-
plnkového penzijného sporenia 
podporené štátnym príspevkom 
2 760 českých korún, čo je v pre-
počte približne 108 eur ročne. 
Sporitelia dokážu na dani z príj-
mov ušetriť až 141 eur ročne 
a zamestnávateľ môže poskytnúť 
príspevok do výšky takmer dve-
tisíc eur, ktoré nepodliehajú od-
vodom.

FINANCIE
Slovensko je 
pod¾a odborníkov 
v oblasti investovania 
stále v plienkach 
v porovnaní s vyspelým 
svetom. Predbehlo nás 
aj Èesko.
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Prestup medzi spoločnosťami po jednom roku od uzatvorenia zmluvy je bez poplatku.  SNÍMKA: DREAMSTIME

Štandardne 
odporúčam, aby si 
sporitelia nastavili 

výšku svojich 
príspevkov  

na minimum.

Peter Golenya, 
finančný špecialista  

z PROSIGHT Slovensko

Bratislava – V čase neistôt, pan-
démie či iných sociálnych prob-
lémov máme ako spoločnosť 
potrebu životných garancií. Nie-
ktorí ich vyhľadávame v rodine, 
v záujmoch, iní v zabezpečení 
svetlej budúcnosti. Slovenské 
poisťovne sa v otázke benefitov 
pre svojich zákazníkov predhá-
ňajú vo veľkom. Možností výbe-
ru je teda hneď niekoľko.

Záujem kopíroval aj strach 
z pandémie
Prv ako si občan zriadi životné 
poistenie, mal by však zvážiť 
svoje voľné finančné prostried-
ky, ktoré je schopný do poiste-
nia investovať, a, samozrejme, 
rovnako zvážiť prípadný vý-
padok príjmu pri úraze alebo 
kritickej chorobe. „Je nutné 
myslieť najmä na dlhodobé vý-
padky príjmu, ktoré vznikajú 
pri ťažkých úrazoch, ale najmä 

pri invalidite. Z našich analýz 
vyplýva, že prepad príjmov pri 
invalidite je naozaj razantný,“ 
uviedla Beata Lipšicová, špe-
cialistka externej komunikácie 
poisťovne Uniqa.

Záujem o rizikové životné po-
istenie kopírovalo v poslednom 
období aj obavy z pandémie. 
„Už minulý rok sme zazname-
nali najväčšie nárasty záujmu 
krátko pred nástupom druhej vl-
ny pandémie. Treba však podo-
tknúť, že rizikové životné pois-
tenie sme práve počas pandémie 
inovovali, aby zodpovedalo eš-
te viac ak tuálnym očakávaniam 
klientov, takže dôvodov náras-
tu predaja je, samozrejme, viac,“ 
vysvetlil Tomáš Ferenčák, ho-
vorca Wüstenrot poisťovne.

Spoločnosť Generali ponú-
ka vo svojom balíčku množ-
stvo benefitov pre seniorov, vo-
dičov, študentov a iných. Novin-

kou je napríklad aj poistenie pre 
ženy. „Životné poistenie vytvo-
rené špeciálne pre potreby žien 
pomáha v situáciách, keď sa te-
hotenstvo či pôrod skompliku-
jú, kryje aj zákroky ako rekon-
štrukcia jaziev na tvári po úra-
zoch či nádoroch a zahŕňa aj 
operácie a ochorenia prichádza-
júce s vekom,“ predstavila Ka-
tarína Ondra, manažérka a ho-
vorkyňa poisťovne. Unikátne má 
byť aj vďaka špeciálnemu kry-
tiu pre prípad narodenia dieťa-
ťa s vážnou vrodenou chybou. 
Poisťovňa Allianz svojim klien-
tom ponúka využitie genetickej 
analýzy. „Ide o unikátnu novin-
ku na poistnom trhu. Na zák-
lade vzorky slín klienta mu bu-
de individuálne nastavený plán 
pre výživu a životný štýl na zá-
klade jeho genetickej analýzy. 
Allianz nemá prístup k výsled-
kom analýzy ani jej výsledky ni-

jako neovplyvnia vznik poiste-
nia či výšku poistného,“ uviedla 
Helena Kanderková, špecialistka 
externej komunikácie poisťov-
ne Allianz.

Popredná spoločnosť MetLi-
fe v súčasnosti ponúka svo jim 
klientom aj životné poistenie 
MetLife Easy. Ide o rizikové po-
istenie pre prípad úmrtia, v rám-
ci ktorého si môže zákazník 
zvoliť medzi konštantnou poist-
nou sumou, klesajúcou poistnou 
sumou alebo ich kombináciou.

Regionálne rozdiely aj 
v poistení
Metlife vníma potrebu uzatvo-
renia životného poistenia najmä 
pre poistenie rizík pre rodinu, 
zaistenie krytia hypotéky či 
úveru v prípade vážnych situá-
cií, ako aj pre finančné zabez-
pečenie pozostalých v prípade 
úmrtia živiteľa rodiny. Spoloč-

nosti apelujú najmä na včasné 
poistenie kritických chorôb.

Mladý a zdravý človek ho má 
lacnejšie, no zároveň sa stáva, 
že naň často zabúda. „Vo vyš-
šom veku a v zhoršenom zdra-
votnom stave klienta bude po-
istné podstatne vyššie. A pre ur-
čitú skupinu ľudí, s výrazne 
zhoršeným zdravotným stavom, 
už nemusí byť dostupné vôbec,“ 
uviedla Beata Lipšicová.

Poistenie kritických chorôb 
preto podľa nej nie je dobré od-
kladať. Výšku konkrétnej po-
istnej sumy ovplyvňujú viaceré 
faktory, medzi ktoré patrí život-
ná situácia klienta, výška príj-
mu alebo aj regionálne rozdiely. 
Podľa Kanderkovej je totiž roz-
diel, či daný klient žije v Brati-
slave, kde potrebuje vyššie po-
istné krytie, ako napríklad ten, 
ktorý býva vo Veľkom Krtíši. 
 GABRIELA ALENOVÁ

Životné poistenie by ste nemali odkladať. Mladí  
a zdraví ho majú lacnejšie, no často naň zabúdajú

ZDRAVIE

Poisťovňa MetLife má na Slo-
vensku a v Českej republike od 
septembra nového generálneho 
riaditeľa. Stal sa ním po schvále-
ní regulačných úradov doterajší 
finančný riaditeľ Pavol Dorčák. 
Dorčák nastúpil do MetLife na 
Slovensku v marci 2006 a zastá-
val pozície v oblasti financií a in-
terného auditu. V januári 2011 
sa stal finančným riaditeľom pre 
Slovensko. Do svojej predchá-
dzajúcej funkcie finančného ria-
denia na Slovensku, v Českej re-
publike, Rumunsku, Maďarsku, 
Bulharsku, Rusku a Ukrajine bol 
menovaný v januári 2018 a svo-
jim pôsobením výrazne prispel 
k úspechu českých a slovenských 
spoločností. Informoval o tom 
riaditeľ marketingu a komuniká-
cie MetLife CZ&SK Milan Drdoš. 
Pavol Dorčák má 43 rokov, je 
ženatý, má dve deti a vyštudoval 
Ekonomickú univerzitu v Brati-
slave. Dorčák nahradil na pozícii 
Maria Valdesa, ktorý bol vyme-
novaný za generálneho riaditeľa 
spoločnosti MetLife Mexico. (RED)

MetLife má 
nového riaditeľa
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