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Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
� Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého kapitálového výnosu pri strednej miere rizika, vyplývajúcej 

z vyváženého pomeru medzi dlhopisovými a akciovými investíciami.

� Fond investuje  najmenej 50 % majetku do štátnych dlhopisov, dlhopisov  emitentov, ktorých rating 
sa nachádza v investičnom pásme a investícií na peňažnom trhu.

� Do akciových investícií sa umiestni najviac 50% majetku fondu. Do majetku fondu sú na základe 
dôkladných ekonomických analýz vybrané akcie, ktoré majú najlepšie predpoklady pre budúci rast. 

Akciové investície môžu byť reprezentované tiež inštrumentmi, ktoré kopírujú výkonnosť zvolených 

akciových indexov.

� Minimálne polovica majetku fondu je chránená pred výkyvmi kurzu Slovenskej koruny voči 
zahraničným menám.

� Fond je vhodný pre sporiteľov, očakávajúcich vyšší výnos než z konzervatívneho dôchodkového fondu 
a ochotných akceptovať vyššiu mieru rizika, spojenú s  kolísaním hodnoty fondu.

� Doporučená doba investície je 10-15 rokov.* 
Upozornenie: Hodnota majetku fondu môže kolísať, vzhľadom na podiel akciovej zložky.

Dynamika – Rastový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
� Cieľom dôchodkového fondu je dosiahnutie dlhodobého kapitálového výnosu pri vyššej miere rizika, 

vyplývajúcej z pomeru medzi dlhopisovými a akciovými investíciami fondu.

� Fond investuje od  najmenej 20% majetku do štátnych dlhopisov, dlhopisov  emitentov, ktorých 
rating sa nachádza v investičnom pásme a investícií na peňažnom trhu.

� Do akciových investícií sa umiestni  najviac 80% majetku fondu. Do majetku fondu sú na základe 
dôkladných ekonomických analýz vybrané akcie, ktoré majú najlepšie predpoklady pre budúci rast. 

Akciové investície môžu byť reprezentované tiež inštrumentmi, ktoré kopírujú výkonnosť zvolených 

akciových indexov.

� Minimálne jedna pätina majetku fondu je chránená pred výkyvmi kurzu Slovenskej koruny voči 
zahraničným menám.

� Fond je určený dlhodobým sporiteľom, požadujúcim vysoký výnos a ochotných podstúpiť vysokú 
mieru rizika, spojenú s ýraznejším kolísaním hodnoty fondu.

� Doporučená doba investície je 15 a viac rokov.**
Upozornenie: Hodnota majetku fondu bude kolísať, vzhľadom na výrazný podiel akciovej zložky.

Hodnota každého dôchodkového fondu sa môže meniť (kolísať), podľa aktuálneho trendu na peňažných,
dlhopisových a akciových trhoch a vývoja vybraných finančných indexov. Tento vývoj sa môže prejaviť

poklesom výnosov, ich zastavením, či zápornými výnosmi. 
Vaše investície sa riadia pravidlami a obmedzeniami investovania, vyplývajúcimi zo zákona a definovanými

v štatúte jednotlivých dôchodkových fondov. 
V Bratislave, dňa 18. júna 2008

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Viktor Kouřil, Vladimír Hirjak,
Predseda predstavenstva Člen predstavenstva

* UPOZORNENIE: Zákon neumožňuje ponechať nasporený majektok vo vyváženom dôchodkovom fonde po dovŕšení 55 rokov veku

** UPOZORNENIE: Zákon neumožňuje ponechať nasporený majektok v rastovom dôchodkovom fonde po dovŕšení 47 rokov veku
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Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 Cieľom investičnej stratégie fondu bude maximalizácia výnosu pri zachovaní nízkej úrovne rizika. 

 Prostriedky vo fonde sú investované predovšetkým do dlhopisových a peňažných investícií denominovaných v EUR, v súla-
de s rizikovým profilom fondu, s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranej miere rizika zhodnotenie fondu 
v EUR.

 Hlavnú časť majetku budú tvoriť peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahra-
ničných bánk so sídlom v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch OECD. 

 Fond investuje najmenej 50 % majetku do štátnych dlhopisov, dlhopisov emitentov, ktorých rating sa nachádza v investičnom 
pásme a investícií na peňažnom trhu. 

 Regionálne sú investície realizované najmä v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch OECD. 

 Minimálne polovica majetku fondu je chránená pred výkyvmi kurzu eura voči zahraničným menám.

Upozornenie: Kolísanie či pokles hodnoty fondu sú možné, avšak veľmi obmedzené vzhľadom 
na zloženie majetku fondu.

Dynamika – Rastový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 Cieľom investičnej stratégie fondu bude maximalizácia výnosu pri zachovaní nízkej úrovne rizika. 

 Prostriedky vo fonde sú investované predovšetkým do dlhopisových a peňažných investícií denominovaných v EUR, v súla-
de s rizikovým profilom fondu, s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri primeranej miere rizika zhodnotenie fondu 
v EUR.

 Hlavnú časť majetku budú tvoriť peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahra-
ničných bánk so sídlom v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch OECD. 

 Fond investuje najmenej 20 % majetku do štátnych dlhopisov, dlhopisov emitentov, ktorých rating sa nachádza v investičnom 
pásme a investícií na peňažnom trhu. 

 Regionálne sú investície realizované najmä v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch OECD. 

 Minimálne pätina majetku fondu je chránená pred výkyvmi kurzu eura voči zahraničným menám.

Upozornenie: Kolísanie či pokles hodnoty fondu sú možné, avšak veľmi obmedzené vzhľadom 
na zloženie majetku fondu.

S uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia 
dôchodkového fondu v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového 
fondu.

V Bratislave, dňa 12. 8. 2009

ING  dôchodková  správcovská  spoločnosť,  a. s. ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Viktor  Kouřil, Vladimír  Hirjak,
Predseda  predstavenstva Člen  predstavenstva

 * UPOZORNENIE: Zákon neumožňuje ponechať nasporený majetok vo vyváženom dôchodkovom fonde po dovŕšení 55 rokov veku
** UPOZORNENIE: Zákon neumožňuje ponechať nasporený majetok v rastovom dôchodkovom fonde po dovŕšení 47 rokov veku
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Graf č.1:  Porovnanie rizika a možnej výnosnosti podľa rôznych finančných nástrojov  

NA ÚVOD
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ING DSS“) v súlade so Zákonom o starobnom 
dôchodkovom sporení* spravuje tri dôchodkové fondy.
Po výbere jedného z fondov sú prostriedky sporiteľa investované v súlade so stanovenou investičnou 
stratégiou daného fondu. Investičná stratégia definuje výber a používanie rôznych druhov investícií na 
dosiahnutie investičných cieľov dôchodkového fondu.

Investície, ktoré sú oprávnené realizovať dôchodkové fondy ING DSS, sa dajú rozdeliť do troch hlavných 
skupín:

1
peňažné investície 
najmä vklady v bankách, 
štátne pokladničné poukážky

Predstavujú peňažný 
záväzok štátu, banky 
alebo iného dlžníka.

Výnosom je úrok, 
prípadne nárast ceny.2

dlhopisové investície:
štátne dlhopisy a dlhopisy 
vybraných kvalitných spoločností

3

akciové investície: 
Investície do bonitných akcií, 
prípadne cenných papierov 
viazaných na burzové akciové indexy, 
ktoré sú výberom najlepších 
spoločností obchodovaných 
na danej burze

Predstavujú majetkovú 
účasť na podnikaní 
právnických osôb.

Výnosom sú dividendy 
a nárast ceny.

Rôzne investičné nástroje sa líšia výškou výnosu a mierou rizika. Očakávanie vyššieho výnosu je spojené 
s podstúpením vyššieho rizika. Riziko investovania spočíva v možnom poklese výnosov.

Druh investičného nástroja Riziko Výnos

peňažné investície 
(štátna pokladničná poukážka, 
termínovaný vklad)

Nízke Nízky, dlhodobo stabilný

Dlhopisové investície Stredné Stredný, stabilný, 
ale môže kolísať

Akciové investície Vysoké
Vysoký, krátkodobo 
nestabilný, môže výrazne 
kolísať

Peňažné investície sa považujú za málo rizikové, tu však nemožno očakávať nadpriemerné výnosy.
Dlhopisové investície môžu predstavovať vyššie riziko, avšak aj ich výnos je spravidla vyšší, než v prípade 
peňažných investícií.

* Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“)

Akciové investície sú v dlhodobom horizonte priemerne najvýnosnejšie. Ich hodnota však môže kolísať 
v závislosti od ekonomickej sily vybraných firiem a od celkového vývoja ekonomiky, preto sú viac rizikové 
než peňažné a dlhopisové investície.

Investiční špecialisti ING DSS používajú moderné metódy, ktoré pomáhajú minimalizovať riziko investícií, 
nie je však možné odstrániť ho úplne.

AKÚ KOMBINÁCIU VÝNOSNOSTI A RIZIKA MÔŽETE OČAKÁVAŤ V RÔZNYCH 
DÔCHODKOVÝCH FONDOCH ING DSS?

Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

  Cieľom investičnej stratégie dôchodkového fondu je maximalizácia výnosu na investičnom horizonte 
piatich mesiacov a zároveň dosiahnutie minimálne nulového výnosu na definovanom investičnom hori-
zonte.

 V majetku fondu sa nenachádzajú akciové investície.

 Prostriedky vo fonde sú investované predovšetkým do dlhopisových a peňažných investícií denomino-
vaných v EUR, v súlade s rizikovým profilom fondu, s cieľom dosiahnuť v dlhodobom horizonte a pri 
primeranej miere rizika zhodnotenie fondu v EUR.

 Hlavnú časť majetku budú tvoriť peňažné prostriedky na bežných a vkladových účtoch v bankách ale-
bo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch 
OECD.

 V majetku fondu môžu byť aj iné než štátne dlhopisy, v prípade že hodnotenie schopnosti emitenta 
splácať svoje záväzky (tzv. rating) sa nachádza v investičnom pásme.

 Regionálne sú investície realizované najmä v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch 
OECD.

 Celý majetok fondu je chránený pred výkyvmi kurzu eura voči zahraničným menám.

Upozornenie: Kolísanie či pokles hodnoty fondu sú možné, avšak veľmi obmedzené vzhľadom na 
zloženie majetku fondu.


