
2. B - 1.                     20. 03. 2000             Štefan Vantroba  

 
 

42. 
 
 
 

Doplnková dôchodková pois ťovňa Stabilita je jednou z troch  
doplnkových pois ťovní na Slovensku. Súhlasom vlády a zapísaním do  
Registra doplnkových dôchodkových pois ťovní mohla naplno rozvinú ť 
svoju činnos ť. Sú časne sa tým naplnila nieko ľkoro čná snaha  
zria ďovate ľov o vytvorenie silnej doplnkovej dôchodkovej 
pois ťovne na báze silných zamestnaneckých subjektov. Za pomerne 
 krátky čas svojej existencie sa stala významným článkom systému 
doplnkového poistenia na Slovensku. Doplnková dôcho dková 
pois ťovňa Stabilita má silné nielen zamestnávate ľské, ale aj  
zamestnanecké zázemie. Jej výsledky prezrádzajú dyn amický rozbeh  
a ambície sta ť sa v pomerne krátkom čase silnou, stabilnou  
a serióznou inštitúciou, poskytujúcou kvalitné služ by v oblasti 
doplnkového dôchodkového poistenia. Zameriava sa pr edovšetkým na  
rozširovanie svojej pôsobnosti a skvalitnenie služi eb pre  
zamestnávate ľov i poistencov. V minulom roku medzi hlavné zámery   
pois ťovne patrilo oslovenie čo najširšieho okruhu zamestnávate ľov 
a zamestnancov. Doplnková dôchodková pois ťovňa Stabilita vyvíja 
maximálne úsilie pri šírení myšlienok a poskytovaní  informácií  
o systéme doplnkového dôchodkového poistenia na Slo vensku.  
Uzatvorením zamestnávate ľskej zmluvy s dôchodkovou pois ťovňou 
zamestnávate ľ zvyšuje atraktivitu svojho podniku, získava  
nástroje na stabilizáciu a riadenie ľudského potenciálu 
v podniku, vytvára priestor pre novú sociálnu konce pciu, ale  
súčasne získava aj nástroje na možné riešenie problémo v 
nedostatku kapitálových zdrojov. Snahou pois ťovne je, aby 
zamestnávate ľ nielen pochopil tieto výhody systému doplnkového  
dôchodkového poistenia, ale ich aj využil v prospec h seba  
a svojich zamestnancov. K prednostiam Doplnkovej dô chodkovej  
pois ťovne Stabilita patrí autonómnos ť zmluvných podmienok vo  
vz ťahu k zamestnávate ľovi, v rámci ktorej každá zamestnávate ľská 
zmluva môže obsahova ť diferencovaný prístup k deleniu a výške  
zamestnávate ľského príspevku, kategorizácii zamestnanca 
a podobne. To znamená, že neobmedzuje zamestnávate ľa pri  
realizácii zmluvy, lebo každý zamestnávate ľ má vlastné predstavy 
o členení zamestnávate ľského príspevku pre zamestnancov. 
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