
Môj poh ľad na nanútené riešenie dôchodov pomocou DDS, DSS  
 
Už žiaľ viacročné skúsenosti len a len potvrdzujú, že takáto forma sporenia si na dôchodok 
nie je nič iné, ako štátom podporované okrádanie. 
 
Žiaľ inak to neviem pomenovať, ak mi štát zoberie moje finančné prostriedky a dá ich 
niekomu na zhodnocovanie, pričom každému je jasné, že ten ich znehodnocuje....... 
 
Ak špecializovaní experti na financie zhodnotia dôchodkové sporenie napr. za rok 2013 
v dlhopisovom fonde o 0,5 – 0,6% a samotný  občan by ich vedel zhodnotiť obyčajnou 
úložkou v banke minimálne o 1,5 – 3,5% tak toto o niečom svedčí…….. 
 
S úžasom  počúvam aj argumentáciu “expertov” pri 3. pilieri, že vraj občanovi sa to oplatí, 
nakoľko im prispieva ich zamestnávateľ….. 
Samozrejme, síce z toho volačo ostane aj občanovi, ale väčšinu z týchto prostriedkov 
“zožerú” DDS a to by nemalo byť záujmom štátu….Žiaľ, zdá sa, že to je, nakoľko naďalej 
chcú “nahnať vlastné prostriedky” občanov daňovými úľavami aj do 3. piliara….... 
Pokiaľ totiž priemerné zhodnotenie nebude väčšie ako inflácia, tak je to znehodnocovanie 
a zatiaľ sa tak v 2. a v 3. pilieri si myslím deje….. 
Nikdy by som nebol v 3. pilieri, ak by mi zamestnávateľ neprispieval. A aj teraz dávam za 
seba len minimálnu čiastku…. 
Chcem totiž “vyhovieť expertom” – takto sa mi to viac oplatí, budem mať väčší výnos zo 
svojich  prostriedkov. 
Ako vyzerá konkrétne zhodnotenie za rok 2013 v DDS vidíte z nasledujúceho obrázku. 

 
 



Ak aj vy chcete mať percentuálne väčší výnos zo svojho príspevku do 3.piliera, znížte si 
svoj vklad na minimum, zvyšok si sami sporte na svojom dlhodobom termínovanom vklade 
v nejakej banke. 
 

  Porovnanie 3 ro čného zhodnotenia prostriedkov v DDS - v 3. pilieri a v banke   
            
  V DDS          

  2011 2012 2013 Pozor  na hru s číslami   

  1.1.2011 31.12.2011 1.1.2012 31.12.2012 1.1.2013 31.12.2013 Priemer Reálne   

  642,88 608,53 608,53 654,11 654,11 658,53 za 3 roky za 3 roky   

    -5,34%   7,49%   0,68% 2,82% 2,43%   

  Poznámka:  Všimtite si zhodnotenie v roku 2012 - prečo asi? (Spomínate si, čo sa malo spraviť, aké boli sľuby pred voľbami?.........) 

            

  V banke (samozrejme po odvedení dane) - 3 ročný TV s 3% úročením       

  2011 2012 2013 Pozor  na hru s číslami   

  1.1.2011 31.12.2011 1.1.2012 31.12.2012 1.1.2013 31.12.2013 Priemer Reálne   

  642,88 658,50 658,50 674,50 674,50 690,89 za 3 roky za 3 roky   

    2,43%   2,43%   2,43% 7,29% 7,47%   

                    
 
Rád by som videl graf z NBS o porovnaní výnosov kon zervatívnych, dlhopisových 
fondov DDS a DSS od ich vzniku v porovnaní s inflác iou. 
 
Na záver ešte príklad z 2. piliera:  
Ak ste za rok 2013 “odviedli spolu so zamestnávateľom” do DSS (väčšina občanov je v konzervatívnom 
dlhopisovom fonde) napríklad 1000.-€ - zhodnotili sa vám na cca. 1006.-€ - poplatky za účet..……reálte tam 
máte cca. 1003.-€ 
Ak by štát umožnil občanovi, aby si svoj 2.pilier “riadil” sám a odviedol by tieto prostriedky na “dlhodobé 
dôchodcovské” sporenie, mali by ste reálne cca. 1020.-€.     
 
Toho času som dával návrh viacerým poslancom NRSR, ak už tak obhajujú DDS a DSS ky, že si jeden rok 
paralelne budem sporiť presne rovnaké sumy ako sú moje odvody do DDS a DSS s tým, že rozdiely vo 
výnosoch si budeme kompenzovať.  
Samozrejme nepristúpili na to..........vedeli, že by mi museli doplácať ……... 
 
Poviete si, čo to je 17.-€? Skuste to prepocitat na 35-45 rokov a nakoniec si este budete musiet „kupiť“ 
doživotnú rentu. Čo si myslíte, ako bude vypočítaná? 
Len pre zaujímavosť: priemerný vek dožitia muža je 72 rokov, ženy 78 rokov. 
 
Úvaha: Ste muž a ak v čase odchodu do dôchodku budete mať 62 rokov a budete mať nasporených v II. 
pilieri 50 000.-€. 
Myslíte si, že by vám vypočítali doživotnú rentu viac ako 430.-€ a ak si ju už „zajednáte“ a napr. za mesiac 
sa vám niečo stane, zvyšok z 50 000.- € komu ostane?  
 
Ak si myslíte že áno (viac sko 430.-€) a myslíte si, že zostatok niekto zdedí, tak prepáčte, že som vás obral 
o váš čas čítaním týchto, zrejme podľa vás blbostí.......... 
 
Ja si myslím, že ak si budem sporiť sám a ak si budem chcieť kúpiť doživotnú rentu, tak si 
kúpim a lepšiu. (nakoľko si nasporím viac ako v DSS).  
 


