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Jaroslav Barborák, moderátor: "Možnosť slobodne sa rozhodnúť ako naložiť s úsporami v druhom
pilieri by malo dostať viac sporiteľov. Počíta s tým v novom vládnom kabinete, ktorý sa k zmene
zaviazal v programovom vyhlásení. V súčasnosti môže o nich rozhodovať len sporiteľ, ktorého
budúci dôchodok z prvého a druhého piliera je vyšší ako štvornásobok životného minima, čo je
aktuálne zhruba osemsto eur."
Oto Görner, redaktor: "Dnes má väčšina sporiteľov v podstate jedinú možnosť. Za nasporené
prostriedky v druhom pilieri si kúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. To by sa podľa
štátneho tajomníka rezortu práce Ivana Švejnu z Mostu-Híd malo zmeniť."
Ivan Švejna, štátny tajomník ministerstva práce (Most-Híd): "Po splnení určitých podmienok každý
sporiteľ si bude môcť čerpať peniaze z vlastného účtu, vždycky keď si zoberie nejakú sumu, tá
zvyšná suma mu stále zostáva v súkromnom vlastníctve a sa zhodnocuje."
Oto Görner: "Podmienkou by mala byť hranica výšky budúceho dôchodku sporiteľa, hovorí minister
práce Ján Richter zo Smeru-SD."
Ján Richter, minister práce SR (Smer-SD): "Ak je dnes priemerný dôchodok na úrovni štyristodesať
– štyristoštrnásť eur, to je pre mňa absolútna krajnosť. Tá by ešte garantovala udržateľnosť a to,
že ten dôchodca aj postupom nejakých tých rokov by nebol následne odkázaný na sociálne dávky."
Oto Görner: "O sume priemerného dôchodku, od ktorej by sa sporiteľom umožnil programový
výber úspor z druhého piliera, sa dá podľa Jozefa Mihála z SaS diskutovať, no zákon by mal mať
poistku proti zneužívaniu."
Ján Mihál, poslanec Národnej rady SR (SaS): "Aby bolo jasné, že ak určitú časť svojho dôchodku
takto minul, tak nemôže si nárokovať potom prípadne od štátu nejaké ďalšie príspevky, povedzme
vo forme príspevku na zariadenia v sociálnych službách a podobne."
Oto Görner: "Súhlasí s tým aj ekonóm Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela. Možnosť
programového výberu úspor z druhého piliera by ale mali mať všetci sporitelia."
Ján Šebo, ekonóm, Univerzita Mateja Bela: "Každý kto má dôchodok z prvého piliera, tak by mal
automaticky možnosť rozhodovať sa o tom, aký produkt si nakúpi z druhého piliera, pretože v
prvom pilieri už doživotnú anuitu máme, to znamená, že on má určitý príjem."
Oto Görner: "Vláda chce zákon predložiť do parlamentu tak, aby začal platiť od januára budúceho
roka."

