
1. Dôchodková správcovská spoločnosť
1. Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti je Allianz 

podobe Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. (ďalej len spoločnosť) so 
sídlom Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava – mestská časť 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3425/B.
2. Činnosť tejto spoločnosti pri správe akciového negarantovaného 

-

-
tom fondu. 

2. Dôchodkový fond
1. Názov dôchodkového fondu je PROGRES akciový negarantovaný 

dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. (ďalej len „dôchod-
kový fond“). 

2. 
akciový negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

3. Dôchodkový fond bol vytvorený dňa 22. 3. 2005. Dátum založenia 
dôchodkového fondu je 01. 01. 2005.

4. -

5. -
kovom fonde nie je súčasťou majetku spoločnosti. 

6. 

-
kových fondoch, ktoré spoločnosť spravuje.

7. 
-

kového fondu. 

3. 
1. 
2. 

dôchodkovej jednotky je 0,033194 eur.
3. 

4. 
-

dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu 

5. 

4. Depozitár
1. Depozitárom dôchodkového fondu je Tatra banka, a. s. so sídlom 

OR OS Bratislava, odd. Sa, vl. č. 71/B. 
2. 

5. 
fondu

1. Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je zhodnocovať 

-

Dôchodkový fond bude umiestňovať zhromaždené prostriedky 

dôchodkového fondu môže predstavovať až 100 %. Zvyšná časť 
majetku dôchodkového fondu bude tvorená dlhopisovými investí-

 Akciové investície
 -

stavovať 75 % až 100 %. Budú tvorené akciami ako aj fondmi, 

1. 
 Dlhopisové investície
 -

stavovať 0 % až 25 %. Budú tvorené dlhopismi. Dlhopisové in-

splatnosti.
 
 -

stavovať 0 % až 10 %. Budú tvorené investičnými certifikátmi za-
stupujúcimi fyzické vzácne kovy alebo cennými papiermi, ktorých 

-
reného podielového fondu alebo cenným papierom zahraničného 
subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného 
zahraničného subjektu kolektívneho investovania. 

 Peňažné investície
 -

1 Pojmom „rozvíjajúce sa krajiny“ sa označujú krajiny, ktoré zaznamenávajú výrazný rozvoj ekonomiky. V krajinách prebieha industrializácia 
ako aj štandardizácia trhového prostredia. Za rozvíjajúce sa krajiny sa považujú napríklad Čína, Brazília, Rusko, Južná Afrika, Kórejská 
republika. 

PROGRES AKCIOVÝ NEGARANTOVANÝ DÔCHODKOVÝ FOND,  
ALLIANZ - SLOVENSKÁ D.S.S., A.S.

Štatút dôchodkového fondu



2. 
zákonom tvoriť len
a. prevoditeľné cenné papiere2

i. trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
ii. trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cen-

3, alebo
iii. inom regulovanom trhu4 -

nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, iným 
regulovaným trhom sa rozumie trh spĺňajúci podmienky rovno-

hospodárskeho priestoru (ďalej len „regulovaný trh“),
b. 

ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná 
-

-

členským štátom Európskej únie,
c. 

zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich 
požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev 

investovania“), podľa osobitného predpisu5, 
d. cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho inves-

subjekt kolektívneho investovania“), ak
i. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je 

otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov 
-

-

dohľadu,
ii. 

-
jekte kolektívneho investovania,

iii. úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného 
zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovno-

-

5

majetku účtuje oddelene a
iv. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania 

e. 

i. Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou 
bankou Slovenska, 

ii. 
iii. centrálnou bankou členského štátu,
iv. orgánmi miestnej správy členského štátu,
v. Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou 

investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre obnovu 

bankou Rady Európy, Medziamerickou rozvojovou bankou, 
Ázijskou rozvojovou bankou, Africkou rozvojovou bankou, 
Karibskou rozvojovou bankou, Severskou investičnou ban-

investičným fondom, Medzinárodným menovým fondom, 
Bankou pre medzinárodné zúčtovanie alebo Multilaterálnou 
agentúrou pre investičné záruky, 

vi. -

vii. 
-

ňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia,
f. 

-
skom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky 

určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou 
sadzbou,

g. -

-
de; spoločnosť musí byť spôsobilá preukázať, že ide výlučne 

2 § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.
3 členský štát Európskej únie, štát, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo štát, ktorý je členom Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj
4 Regulovaným trhom sa rozumie verejný trh s cennými papiermi, ktorý je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom dohľadu v štáte, 

kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne, napr. regulovaný trh v krajinách Švajčiarsko, Nemecko, Francúzsko, 
Veľká Británia, USA, Kanada, Rakúsko, Taliansko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Fínsko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Poľsko. 

5 zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 



h. -
notu drahého kovu6

zároveň podielovým listom otvoreného podielového fondu 
alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho 
investovania alebo cenným papierom iného zahraničného sub-
jektu kolektívneho investovania,

i. certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.
3. 

a. kapitálové cenné papiere7, ktoré sú súčasťou finančného indexu 
burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných pa-

finančného indexu podľa § 81 ods. 7, zoznam iných finančných 

b. 
finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej 

sú podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo 
cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho inves-
tovania alebo cenným papierom iného zahraničného subjektu 
kolektívneho investovania

c. 
i. pevnou sumou,
ii. pevnou úrokovou sadzbou,
iii. -

iv. rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera 

4. 
a. akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b. podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných 

spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu 

c. 

d. 
ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej hodnoty je navia-

menovitej hodnoty,
e. 

f. 
finančných indexov alebo iných finančných indexov, ak takýto 
finančný index obsahuje iné podkladové aktíva ako sú uvedené 

g. podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere 
-

piere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, 

emitenta.

5. 
do
a. 

papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; 
-

vého fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania 
musí byť zrejmé, že viac ako 50 
podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho 
investovania tvoria akcie,

b. cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho 
-

hoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania 
musí byť zrejmé, že viac ako 50 
inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria 
akcie,

c. kapitálových cenných papierov podľa ods. 3 písm. a) a 
d. cenných papierov podľa ods. 3 písm. b).

6. 
a. 

papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; 
-

musí byť zrejmé, že viac ako 50 
podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho 

b. cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho 
-

hoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania 
musí byť zrejmé, že viac ako 50 
inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria 

c. 
c).

7. 
do
a. 

papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; 
-

musí byť zrejmé, že viac ako 50 
podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho 
investovania tvoria nástroje peňažného trhu,

b. cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho 
-

hoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania 
musí byť zrejmé, že viac ako 50 
inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria 
nástroje peňažného trhu,

c. nástrojov peňažného trhu podľa ods. 2 písm. e) a 
d. peňažných prostriedkov podľa ods. 2 písm. f).

8. -
chodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podie-

-

kolektívneho investovania, ktoré

6 Drahými kovmi sa na účely zákona rozumejú zlato, striebro, platina a paládium
7 § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z .z.



a. 
b. podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu inves-

podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných 
cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho inves-
tovania alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho in-
vestovania.

9. -

10. 

11. Ak prevoditeľné cenné papiere podľa ods. 2 písm. a) prestali byť 
obchodované regulovanom trhu je spoločnosť povinná pri rešpek-

podnikania ich bez zbytočného odkladu predať, najneskôr však 

cennými papiermi, ak zákon neustanovuje inak. 

6.  
pre dôchodkový fond

1. Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa 
čl. 5 ods. 2 písm. a) až e) vydaných rovnakým emitentom nesmie 

Hodnota prevoditeľných cenných papierov podľa čl. 5 ods. 3 
písm. b) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 

2. 
25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných cenných papierov alebo 
nástrojov peňažného trhu.

3. -
ňažného trhu, podielových listov otvorených podielových fondov, 
cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investo-

osôb podľa prvej vety sa rozumejú právnické osoby patriace 

závierka podľa osobitného predpisu8 alebo podľa medzinárodných 
účtovných štandardov.

4. 
trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom alebo 
Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou inves-
tičnou bankou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu 

5. 

-
kovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií 
prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu 

6. 

7. Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť až 100 % čistej 

8. Hodnota dlhopisových a peňažných investícií môže spolu tvoriť 

9. Majetok v dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči 
devízovému riziku, môže predstavovať najviac 80 % čistej hodnoty 

10. Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou bankou 
alebo dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou 

-
nych úverov, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku 

-
chodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % 

11. 
a. 10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného 

podielového fondu podľa čl. 5 ods. 2 písm. c),
b. 10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného za-

hraničného subjektu kolektívneho investovania alebo jedného 
iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania.

12. 

fonde.
13. 

14. 

-

15. -
vých fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť 
a. viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným 

emitentom a 
b. 

spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením 
-

žije postup podľa osobitného predpisu. 
16. 

nástrojom je rovnaký druh drahého kovu, nesmie tvoriť viac ako 

8 § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.



čl. 5 ods. 1 písm. i), ktorých podkladovým nástrojom je akýkoľvek 
drahý kov, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku 

17. 
podľa čl. 5 ods. 1 písm. i) vydaných rovnakým emitentom nesmie 

% hodnoty jednej emisie cenných papierov alebo nástrojov podľa 

18. Rizikový profil dôchodkového fondu
 Cieľom riadenia rizík dôchodkového fondu je zabezpečiť, aby ciele 

vystavený výrazným špecifickým rizikám. Pri správe majetku bude 
-

-

fonde vystavené predovšetkým nasledovným typom rizík:
 Trhové riziko je rizikom straty, ktoré vyplýva zo zmeny trhovej 

 
dlžník alebo iná zmluvná strana si nesplní svoje záväzky; kreditné 
riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre 

-
ci uzatvoreného obchodu nesplní svoje záväzky pred konečným 

 -
gány štátu alebo centrálna banka nebudú schopné alebo ochotné 

-

 -
ných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného 
nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná 

obvyklé pásmo kolísania jeho hodnoty; riziko udalosti zahŕňa aj 

zmien, alebo skokov cien akcií; 
 Menové riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmen-

-

 Akciové riziko predstavuje riziko straty vyplývajúce zo zmien cien 

 Riziko drahých kovov zodpovedá riziku straty, ktoré vyplýva zo 
-

chodkovom fonde.
 

-

7. 
1. 

a. -
-

rizika,
b. 

c. zastupuje záujmy sporiteľov pri vymáhaní škody, ktorú im pri 
výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo 
nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú 

d. zastupuje záujmy sporiteľov pri vymáhaní škody, ktorú im 

depozitára, resp. poskytovanie investičných služieb,
e. -

2. 

3. 

fonde.
4. -

5. -

záväzkov iných fyzických alebo právnických osôb. Tým nie sú 

6. 
alebo úhradu záväzkov iného dôchodkového fondu.

7. 

8. 
-

9. 
fonde nemožno uskutočňovať:
a. pôžičky cenných papierov,
b. -

platnom prevode cenných papierov kúpou nie sú súčasťou 

10. Náklady fondu tvoria:
a. 
b. 
c. 

fonde,
d. poplatky subjektom zabezpečujúcim vyrovnanie obchodov 



e. 
dôchodkový fond,

f. 

g. poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo 
členovi centrálneho depozitára súvisiace so správou cenných 

územia Slovenskej republiky,
h. -

majetku spravovanému spoločnosťou.
i. 

vyplýva zo znenia príslušných ustanovení zákona.
11. Výnosy dôchodkového fondu tvoria najmä:

a. 
b. 
c. 
d. 

12. 
fondu musia byť zdokumentované.

8. Zverenie výkonu činností spojených so správou 
dôchodkového fondu 

1. 

a) administratívne činnosti, ktorými sa rozumie:
1. vedenie účtu nepriradených platieb, 
2. vyplácanie starobného dôchodku programovým výberom, 

predčasného starobného dôchodku programovým výberom 
a vyplácanie výnosu z investovania,

3. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,
4. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,
5. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených 

6. 

fonde,
7. 

8. 
9. 

b) 
c) výber dobrovoľných príspevkov.

2. -
chádzajúcom odseku inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti 

-
mocenstva vykonávať činnosť podľa ods. 1 písm. a) bod 6. tohto 
článku štatútu. Výkon týchto činností spoločnosť nesmie zveriť 

 

9. Odplata spoločnosti
1. 

kalendárny rok správy dôchodkového fondu.
2. 

-

dôchodkový účet sporiteľa.
3. 

Ot  

NAVt druhá predbežná čistá hodnota majetku 

AHDJt predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej  

max AHDHt-1 maximálna aktuálna hodnota dôchodkovej  

 
t pracovný deň bezprostredne predchádzajúci  

K 

 -
notenie majetku (K) je 0,1.

 

10. 

1.
 

2.
 

3.
 

4.
 

Postup pri zmene štatútu a kľúčových informácií
o dôchodkovom fonde
Zmeny štatútu schvaľuje predstavenstvo spoločnosti po udelení 
predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska,  inak 
nie sú právne účinné. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich 
uverejnenia na webovom sídle spoločnosti www.asdss.sk(ďalej aj 
len „webové sídlo“), ak nie je ustanovený neskorší dátum účinno-
sti. Spoločnosť je povinná zverejniť na webovom sídle spoločnos-
ti aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.
Spoločnosť je povinná zostaviť kľúčové informácie o dôchod-
kovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“).Spoločnost je 
povinná aktualizovať kľúčové informácie najmenej raz ročne 
a každú ich zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej 
banke Slovenska.  
Sporitelia majú možnosť oboznámiť sa so štatútom a kľúčovými
informáciami v sídle a pobočkách spoločnosti, ako aj na 
webovom sídle.   
Zmeny štatútu a kľúčových informácií sa zverejňujú na webovom 
sídle, kde sa zároveň zverejňujú aj správy o tom, kde možno tieto 
informácie získať prípadné ďalšie informácie o starobnom 
dôchodkovom sporení, spoločnosti a dôchodkovom fonde. 

K odplatám si bude spoločnosť účtovať DPH a prípadné iné poplatky, 
ak ich bude oprávnená uplatniť v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 



11.  Vedenie účtovníctva
1. -

predpisov. Účtovnú závierku dôchodkového fondu overuje audítor 

2. 

štvrťroka.
 
12.  Vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej 

spoločnosti
1. -

2. 
-

nom dôchodkovom sporení, príslušnými ustanoveniami zákona, 
ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

13. Záverečné ustanovenia
1. 

finančný trh.
2. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia.
3. 
4. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom dňa 3. 10. 2006. 
5. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom dňa 11. 6. 2007.
6. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom dňa 29. 4. 2008.
7. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom dňa 13. 2. 2009.
8. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom dňa 15. 6. 2009 

9. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti dňa 

10. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti  

11. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti dňa 

OPTIMAL zmiešaný negarantovaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., 

-
vaný d.f., Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

12. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti  

13. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti  
15. 6. 2016 s účinnosťou od 1. 7. 2016.

14. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti  
12. 6. 2020 s účinnosťou od 1. 7. 2020.

15. Zmena štatútu bola schválená predstavenstvom spoločnosti 
14. 12. 2020 s účinnosťou od 1. 1. 2021. 

Mgr. Miroslav Kotov, predseda predstavenstva , člen predstavenstva
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

V Bratislave, 14. 12. 2020



Príloha č. 1

Výška odplaty za výkon činnosti depozitára v zmysle čl. 4 ods. 2 štatútu

Výška ročnej odplaty je 0,03 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príslušnom dôchodkovom fonde bez DPH.

Príloha č. 2

Zoznam iných finančných indexov

Názov Skrátený názov Meno tvorcu
MSCI World NDDUWI MSCI Inc. 
MSCI Europe NDDUE15 MSCI Inc.
MSCI North America NDDUNA MSCI Inc.
MSCI USA NDDUUS MSCI Inc.
MSCI Pacific NDDUP MSCI Inc.
MSCI Pacific ex Japan NDDUPXJ MSCI Inc.
MSCI Emerging Market NDUEEGF MSCI Inc.
MSCI AC Asia Ex Japan NDUECAXJ MSCI Inc.
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NDUECAPF MSCI Inc.
MSCI Japan NDDUJN MSCI Inc.
MSCI World Financials Index NDWUFNCL MSCI Inc.

S&P 500 SPX S&P Dow Jones Indices
S&P 100 OEX S&P Dow Jones Indices
S&P Global Financials Sector Index SGFSNW S&P Dow Jones Indices
Dow Jones U.S. Financial Sector Index DJUSFN S&P Dow Jones Indices

STOXX Global Select Dividend 100 SDGP STOXX Limited
STOXX Europe 600  SXXP STOXX Limited
Euro STOXX 50 SX5E STOXX Limited
Euro STOXX Banks Index SX7E STOXX Limited
Stoxx Europe 600 Banks SX7P STOXX Limited


