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PFE_01_02_30

Základné informácie

C0010

Krajina povolenia R0010

Deň predloženia výkazu R0020

Referenčný dátum vykazovania R0030

Koniec účtovného obdobia R0040

Mena použitá pri vykazovaní R0050

Prvotné alebo opätovné predloženie informácií  R0060

Názov doplnkového dôchodkového fondu R0070

Identifikačný kód doplnkového dôchodkového fondu R0080

Kategória doplnkového dôchodkového fondu R0090

Typ doplnkového dôchodkového fondu R0100

Typ dohody so zamestnávateľom R0110

Počet dávkových plánov R0120

Počet zamestnávateľov R0130

Bezpečnostné mechanizmy

Dodatočná podpora

Zvýšenie príspevkov zamestnávateľa R0140

Zvýšenie príspevkov zamestnanca R0150

Vedľajší záväzok zamestnávateľa R0160

Iné pohľadávky zamestnávateľa R0170

Iná dodatočná podpora R0180

Zníženie dávok

Zníženie dávok z dôvodu neplatenia zamestnávateľa R0190

Zníženie dávok ex post R0200

Zníženie dávok ex ante R0210

Iné zníženie dávok R0220

Systém ochrany dôchodkov R0230

Finančné údaje zamestnávateľa 

Zostávajúce záväzky zamestnávateľa podľa súvahy R0240

Právo zamestnávateľa na vrátenie finančných prostriedkov R0250

Výnimky 

Výnimka udelená EIOPA ER0255

Výnimka udelená ECB ER0256

VZOR
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Metodika na vypracúvanie výkazu PFE_01_02_30  

 Základné informácie 
 

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. V riadku R0010 „Krajina povolenia“ sa uvádza kód domovskej krajiny, v ktorej bolo udelené 
povolenie na vznik a činnosť.  

3. V riadku R0020 „Deň predloženia výkazu“ sa uvádza dátum, kedy sa výkaz predkladá 
Národnej banke Slovenska; uvádza sa vo formáte rrrr-mm-dd. 

4. V riadku R0030 „Referenčný dátum vykazovania“ sa uvádza dátum, ktorý predstavuje 
posledný deň obdobia, za ktoré sa výkaz predkladá; uvádza sa vo formáte rrrr-mm-dd. 

5. V riadku R0040 „Koniec účtovného obdobia“ sa uvádza dátum, ktorý predstavuje koniec 
účtovného obdobia; uvádza sa vo formáte rrrr-mm-dd. 

6. V riadku R0050 „Mena použitá pri vykazovaní“  sa uvádza kód meny, ktorá bola pri 
vykazovaní použitá.   

7. V riadku R0060 „Prvotné alebo opätovné predloženie informácií“ sa uvádza „1“, ak ide 
o prvotné predloženie informácií alebo „2“, ak ide o opätovné predloženie informácií. 

8. V riadku R0070 „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového 
dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti udeleného Národnou 
bankou Slovenska. 

9. V riadku R0080 „Identifikačný kód doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza LEI 
kód;  ak doplnkový dôchodkový fond nemá LEI kód, uvádza sa špecifický identifikačný kód 
pridelený Národnou bankou Slovenska, ktorý sa používa na identifikáciu v registri EIOPA.  

10. V riadku R0090 „Kategória doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza „2“.  

11. V riadku R0100 „Typ doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza „2“.  

12. V riadku R0110 „Typ dohody so zamestnávateľom“ sa uvádza „1“, ak doplnková 
dôchodková spoločnosť má uzavretú zamestnávateľskú zmluvu len s jedným 
zamestnávateľom, „2“, ak doplnková dôchodková spoločnosť má uzavretú zamestnávateľskú 
zmluvu s viacerými zamestnávateľmi. 

13. V riadku R0120 „Počet dávkových plánov“ sa uvádza počet dávkových plánov, ktoré boli 
súčasťou účastníckej zmluvy do 31. decembra 2013 a na základe ktorých sa určuje, aké 
dôchodky a za akých podmienok sa poskytnú. 

14. V riadku R0130 „Počet zamestnávateľov“ sa uvádza počet zamestnávateľov. 

15. V riadku R0140 „Zvýšenie príspevkov zamestnávateľa“ sa uvádza dodatočná finančná 
podpora získaná od zamestnávateľa vo forme zvýšených príspevkov; uvádza sa „1“, ak ide 
o dodatočnú podporu získanú od zamestnávateľa vo forme zvýšených príspevkov, „2“, ak 
zamestnávateľ neposkytuje žiadnu dodatočnú podporu vo forme zvýšených príspevkov. 

16. V riadku R0150 „Zvýšenie príspevkov zamestnanca“ sa uvádza „1“, ak ide o dodatočnú 
podporu získanú od zamestnancov vo forme zvýšených príspevkov, „2“, ak zamestnanci 
neposkytujú žiadnu dodatočnú podporu vo forme zvýšených príspevkov. 

17. V riadku R0160 „Vedľajší záväzok zamestnávateľa“ sa uvádza „1“, ak ide o vedľajší 
záväzok zamestnávateľa, „2“, ak zamestnávateľ neposkytuje žiadny vedľajší záväzok.  

18. V riadku R0170 „Iné pohľadávky zamestnávateľa“ sa uvádza podpora prijatá vo forme 
iných pohľadávok od zamestnávateľa; uvádza sa „1“, ak ide o podporu vo forme iných 
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pohľadávok od zamestnávateľa, „2“, ak nebola prijatá žiadna podpora vo forme iných 
pohľadávok od zamestnávateľa. 

19. V riadku R0180 „Iná dodatočná podpora“ sa uvádza iná dodatočná podpora neuvedená 
v predchádzajúcich riadkoch; uvádza sa „1“, ak ide o iné formy podpory, „2“, ak nie je 
poskytnutá žiadna iná forma podpory. 

20. V riadku R0190 „Zníženie dávok z dôvodu neplatenia zamestnávateľa“ sa uvádza 
uplatnené zníženie dávok z dôvodu neplatenia zamestnávateľa; uvádza sa „1“, ak ide 
o uplatnené zníženie dávok z dôvodu neplatenia zamestnávateľa, „2“, ak nebolo uplatnené 
žiadne zníženie dávok z dôvodu neplatenia zamestnávateľa. 

21. V riadku R0200 „Zníženie dávok ex post“ sa uvádza „1“, ak ide o dodatočné uplatnenie  
zníženia dávok , „2“, ak dodatočné zníženie dávok nebolo uplatnené.  

22. V riadku R0210 „Zníženie dávok ex ante“ sa uvádza „1“, ak ide o očakávané uplatnenie  
zníženia dávok, „2“, ak očakávané zníženie dávok nebolo uplatnené.  

23. V riadku R0220 „Iné zníženie dávok“ sa uvádza „1“, ak ide o uplatnené zníženie dávok iné 
ako v predchádzajúcich riadkoch, „2“, ak nebolo uplatnené zníženie dávok iné ako 
v predchádzajúcich riadkoch. 

24. V riadku R0230 „Systém ochrany dôchodkov“ sa uvádza „1“, ak bola použitá podpora zo 
strany systému ochrany dôchodkov, „2“, ak podpora zo strany systému ochrany dôchodkov 
nebola použitá. 

25. V riadku R0240 „Zostávajúce záväzky zamestnávateľa podľa súvahy“ sa uvádza podľa 
súvahy hodnota zostávajúcich  záväzkov zamestnávateľa v oblasti dávok. 

26. V riadku R0250 „Právo zamestnávateľa na vrátenie finančných prostriedkov“ sa uvádza 
hodnota aktív, ktorých vrátenie môže zamestnávateľ žiadať. 

27. V riadku ER0255 „Výnimka udelená EIOPA“ sa uvádza „1“.  

28. V riadku ER0256 „Výnimka udelená  ECB“ sa uvádza „1“.  

29. Použité skratky : 
 
EIOPA Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov 
ECB Európska centrálna banka 
LEI identifikátor právnickej osoby (Legal Entity Identifier) 
IS ŠZP informačný systém Štatistický zberový portál   
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