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PFE_50_01_30

Údaje o účastníkoch

DB DC Spolu

C0010 C0020 C0040

Údaje o účastníkoch - stavy

Účastníci ER0001

Aktívni účastníci R0010

Účastníci s pozastaveným 

členstvom
R0020

Poberatelia dávok R0030

z toho dôchodcovia ER0031

Údaje o účastníkoch - pohyby

Noví účastníci R0040

Úmrtia R0050

Jednorazový výber R0060

Iné výstupy R0070

Noví poberatelia dávok R0080

z toho noví dôchodcovia R0090

VZOR



33 

 

 
Metodika na vypracúvanie výkazu PFE_50_01_30  

Údaje o účastníkoch 
 

1. Dátový popis výkazu pre jeho elektronické spracovanie a obsahová náplň položiek výkazu 
sú zverejnené v IS ŠZP v časti  Výkazy / Vzory výkazov / Verzia vzoru výkazu / Metodické 
informácie.   

2. Údaje sa vypĺňajú iba do stĺpcov s označením C0020 a C0040.   

3. V riadku ER0001 „Účastníci“ sa uvádza celkový počet účastníkov v doplnkovom 
dôchodkovom fonde.   

4. V riadku R0010 „Aktívni účastníci“ sa uvádza počet účastníkov, ktorí aktívne prispievajú 
do doplnkového dôchodkového fondu.  

5. V riadku R0020 „Účastníci s pozastaveným členstvom“ sa uvádza počet účastníkov, ktorí 
neprispievajú do doplnkového dôchodkového fondu, ale nie sú im ešte vyplácané dávky.  

6. V riadku R0030 „Poberatelia dávok“ sa uvádza počet poberateľov dávok, ktorí sú 
v doplnkovom dôchodkovom fonde poberateľmi dávok okrem poberateľov v riadku R0060.   

7. V riadku ER0031 „z toho dôchodcovia“ sa uvádza počet osôb, ktoré poberajú dôchodkovú 
dávku; uvádza sa rovnaký údaj ako v riadku R0030. 

8. V riadku R0040 „Noví účastníci“ sa uvádza počet aktívnych účastníkov, ktorí do 
doplnkového dôchodkového fondu vstúpili vo vykazovanom období.  

9. V riadku R0050 „Úmrtia“ sa uvádza počet účastníkov v doplnkovom dôchodkovom fonde, 
ktorí vo vykazovanom období zomreli. 

10. V riadku R0060 „Jednorazový výber“ sa uvádza počet aktívnych účastníkov alebo 
účastníkov s pozastaveným členstvom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorí sa vzdali 
časti alebo všetkých svojich nárokov výmenou za jednorazovú platbu (predčasný výber a 
jednorazové vyrovnanie) vo vykazovanom období.  

11. V riadku R0070 „Iné výstupy“ sa uvádza počet aktívnych účastníkov alebo účastníkov 
s pozastaveným členstvom, ktorí vo vykazovanom období vystúpili z doplnkového 
dôchodkového fondu z dôvodov iných ako sú uvedené v predchádzajúcich riadkoch. 

12. V riadku R0080 „Noví poberatelia dávok“ sa uvádza počet nových poberateľov dávok 
v doplnkovom dôchodkovom fonde vo vykazovanom období. 

13. V riadku R0090 „z toho noví dôchodcovia“ sa uvádza počet aktívnych poberateľov dávok 
a účastníkov s pozastaveným členstvom, ktorí odišli do dôchodku v predchádzajúcom roku; 
uvádza sa rovnaký údaj ako v riadku R0080.  

14. Použité skratky : 
 
DB dávkovo definovaná dôchodková schéma 
DC príspevkovo definovaná dôchodková schéma 
IS ŠZP informačný systém Štatistický zberový portál 
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