
SPRAVODAJCA
pre klientov DDS STABILITA



 Vážení sporitelia,

 aj napriek tomu, že Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA nie je na trhu nijakým nováčikom, o čom svedčí fakt, že pred niekoľkými 
týždňami vstúpila už do druhej dekády svojho pôsobenia, pre mňa, ako jej nového generálneho riaditeľa, je to prvá veľká príležitosť prihovoriť  
sa Vám  aj touto cestou.

 Zmeny, ktoré sa v našej spoločnosti v posledných dňoch uplynulého roka udiali, majú predovšetkým prispieť k skvalitneniu našej práce, 
väčšej dynamike ďalšieho rozvoja spoločnosti, a tým nesporne aj k rastu Vašej celkovej spokojnosti.

 V tomto roku pred nami stoja náročné úlohy. Svetové finančné trhy sa zmietajú v hypotekárnej kríze. Našou prvoradou 
snahou bude predovšetkým vyhnúť sa rizikám s tým spojeným a zhodnocovať Vaše úspory tak, aby ich hodnota neutrpela.
Zároveň však hľadáme aj iné efektívne cesty a spôsoby, ktorými by bolo možné zabezpečiť pre Vás nielen vysoký štandard služieb, komplexný 
klientsky servis, ale hlavne vyšší výnos zo spravovaných peňazí.

 Rozhodli sme sa načrieť aj do vlastných rezerv, a preto už v najbližších dňoch predkladáme na schválenie návrh na výrazné zníženie 
poplatkov za správu fondov. Ide o citlivé a závažné rozhodnutie, ktorého efekt by sa ale okamžite mohol priaznivo prejaviť na Vašich účtoch. 

 Verím, že podobne príjemných správ Vám už v tomto roku budeme môcť oznámiť hneď niekoľko. Na najbližšie týždne sme pripravili veľkú 
jarnú hru o 12 finančných cien, od mája výrazne rozšírime úradné hodiny na našom najväčšom pracovisku v Košiciach a v košickom kraji 
otvoríme aj ďalšie kontaktné pracovisko. Viac sa o spomenutých aktivitách, ale aj o tom, aké boli prvé mesiace transformovanej spoločnosti, 
dočítate na stránkach nášho Spravodajcu.

 Rád by som Vám vyjadril úprimné poďakovanie za prejavenú dôveru. Je pre nás zaväzkom, ktorý budeme plniť na jeseň Vášho života. 
I preto je našou prvoradou snahou, aby ste pri pomyslení na Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA cítili maximálnu spokojnosť 
a istotu, že je o Vaše peniaze dobre postarané.

Želám Vám veľa zdravia, spokojnosti a čo najviac príjemných dní v roku 2008.

          Ing. Miloš Krššák

Príhovor

Predstavujeme
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Ing. Igor Hornák, CSc. (43)
člen Predstavenstva 
STABILITA, d.d.s., a.s.

zodpovedný za riadenie 
dôchodkových fondov 

 Ing. Miloš Krššák (34)
predseda Predstavenstva 

STABILITA, d.d.s., a.s.
generálny riaditeľ

 JUDr. Marián Melichárek (50)
podpredseda Predstavenstva 

STABILITA, d.d.s., a.s.
výkonný riaditeľ

Neprehliadnite

Predseda predstavenstva 
OTP Asset Management, správ. spol., a.s. 

Poradca prezidenta OTP Banky Slovensko, a.s. 
Predseda predstavenstva obchodníka s cennými 

papiermi, Prvá paroplavebná o.c.p., a.s. 

pracoval na viacerých pracovných pozíciách v ČSOB, a.s., 
Komerční Banka, a.s. Praha, Tatrabanka, a.s.

Naposledy pôsobil vo funkcii riaditeľa 
Odboru investičného bankovníctva ČSOB, a.s.

Od roku 1990 nepretržite pôsobil vo viacerých 
riadiacich funkciách v DDP STABILITA 

a v STABILITA, d.d.s., a.s.

Od 1. mája na nových adresách!!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1. mája 2008 menia dve naše pracoviská svoje sídlo.
• pobočka Bratislava sa sťahuje do budovy TOWER 115 na Pribinovej ulici  
• Expozitúra Košice - Šaca sa spája s pobočkou Košice, Bačíkova 5

Veľká jarná súťaž !!!
Hrajte o 12 x 12 tisíc (strana č. 5)
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Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. spravuje od svojho vzniku (1.4.2007) dva fondy: 
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. (ďalej len príspevkový fond)
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.( ďalej len výplatný fond).

  Investičná stratégia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu je vyvážená, s cieľom dosiahnuť dlhodobý kapitálový výnos pri strednej 
úrovni rizika. Výsledok hospodárenia vo výške 46 814 tis. Sk za 9 mesiacov roka 2007 pozostával zo zhodnotenia na peňažnom trhu vo forme 
termínovaných vkladov a úrokov z nich, ale tiež z alikvótnych úrokových výnosov kapitálových investícií, ktoré tvoria dlhové cenné papiere, denominované 
v slovenskej i zahraničnej mene. 
 Stratégia investovania vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde je konzervatívna. Výsledok hospodárenia pre príjemcov dávok bol za 9 
mesiacov roka vo výške 1 802 tis. Sk. Portfólio fondu k 31. 12. 2007 tvorili peňažné prostriedky uložené na krátkodobých termínovaných vkladoch. 

Položka Príspevkový fond Výplatný fond
Odplata správcovskej spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s.                                                                                            
odplata za správu fondu 3% 2,50%
odplata za prestup 2 879,74 0,00
odplata za odstupné 53 887,99 0,00
Poplatky vo fondoch:                                                                                                                                                                         
dane vzťahujúce sa na majetok vo fonde 0,00 0,00
depozitárske poplatky 1 757 035,80 51 314,33
poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov 633 420,03 5 355,00
poplatky obchodníkovi s cennými papiermi 0,00 0,00

Depozitár : Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava

Štruktúra portfólia príspevkového d.d.f. podľa majetkových tried k 31.12.2007
Inštrument Podiel 
Štátne dlhopisy v SKK 21,49% 
Štátne dlhopisy v cudzej mene 6,25% 
Dlhopisy bánk a spoločnosti 9,67% 
Podielové listy 3,00% 
Termínované vklady 59,59% 
Peňažné prostriedky na účtoch 0,00% 
Forwardy 0,00% 
Čistá hodnota majetku ( NAV )       4 603 885 052,18 Sk

Štruktúra portfólia výplatného d.d.f. podľa majetkových tried k 31.12.2007
Inštrument Podiel
Termínované vklady 99,99%
Peňažné prostriedky na účtoch 0,01%
Čistá hodnota majetku ( NAV )           145 914 462,57 Sk

Zároveň Vám v súlade s našimi oznamovacími povinnosťami predkladáme kompletné informácie o odplate spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. za správu fondov, informácie o odplate 
depozitárovi, poplatkoch za správu a úschovu cenných papierov, ako aj ostatných nákladoch a poplatkoch v jednotlivých fondoch

Prehľad o čistom zhodnotení vo fondoch za obdobie od 1. 4. 2007 do 31. 12. 2007

Zhodnotenie vo fondoch je uvedené v čistom percentuálnom vyjadrení, teda po odpočítaní všetkých poplatkov a nákladov, ktoré vo fonde vznikli, zvlášť za jednotlivé mesiace.  Nakoľko uvedené fondy existujú kratšie ako jeden rok, 
nemôže člen Asociácie DDS výkonnosť fondu anualizovať. 

Obdobie Príspevkový fond Výplatný fond
október 0,1222 0,1951
november 0,1354 0,2081
december 0,0349 0,2047

Obdobie Príspevkový fond Výplatný fond
júl 0,1204 0,2105
august 0,1349 0,2128
september 0,1183 0,2021

Obdobie Príspevkový fond Výplatný fond
apríl 0,0244 0,0952
máj 0,2086 0,1213
jún 0,1744 0,2526
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Správa fondov v roku 2007

Komentár

 Investovanie vo fondoch sa riadilo spôsobom vymedzeným zákonom o DDS, zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o DSS“) a  štatútom fondu. Cieľom investovania bolo zabezpečiť riadne a bezpečné 
investovanie majetku v dôchodkových fondoch a ochranu účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia pri strednej úrovni rizika, založenej 
na vyváženej alokácií majetku medzi dlhopisové a peňažné investície pri čiastočnom eliminovaní menového rizika. 
V priebehu minulého roku investoval príspevkový fond do krátkodobých termínovaných vkladov a  dlhových cenných papierov, predovšetkým vládou 
garantovaných dlhopisov a dlhopisov bonitných bánk a finančných spoločnosti denominovaných v slovenských korunách a eure. 
Pre rok 2008 plánujeme agresívnejšiu stratégiu a s tým súvisiaci rizikovejší profil investovania ako tomu bolo po minulé roky, s cieľom dosahovať vyššie 
zhodnotenie vložených prostriedkov s dôsledným dodržiavaním  limitov investovania a zachovanie si dostatočnej resp. primeranej likvidity, aby nebola 
ohrozená schopnosť vyplácania dávok a plnenia si iných záväzkov, vyplývajúcich z činnosti príspevkového fondu. Inými slovami, plánujeme postupné 
zaradenie výnosnejších finančných nástrojov do portfólia príspevkového fondu (ŠD, korporátne dlhopisy, zahraničné cenné papiere a akcie) a zvyšovanie 
ich podielu na úkor likvidity. 

 Investičná stratégia výplatného fondu je konzervatívna a zameraná na zhodnocovanie majetku pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika, 
eliminovaní menového rizika a zabezpečení potrebnej likvidity v súvislosti s priebežnou výplatou dávok pre poberateľov. Z tohto dôvodu boli peňažné 
prostriedky vo výplatnom fonde investované na peňažnom trhu výlučne v podobe krátkodobých termínovaných vkladov, s vopred stanoveným 
úrokom. 
 V roku 2008 okrem termínovaných vkladov nie je vylúčené zaradenie aj iných nástrojov peňažného trhu (ŠPP a PP NBS) a kapitálového trhu 
(korporátne floatre, štátne dlhopisy) do portfólia výplatného fondu, so zreteľom na zabezpečenie si dostatočnej likvidity. 

  Pod zhodnotenie slovenskej koruny v minulom roku sa podpísali hlavne záujem investorov o regionálne meny z dôvodu vyššieho úročenia, ktoré 
so sebou stiahli aj korunu a rýchly rast ekonomiky. Naopak, globálne nálady na trhoch z dôvodu krízy hypotekárneho a úverového trhu v USA spôsobili 
oslabovanie koruny. NBS z dôvodu pozitívneho vývoja makroekonomických údajov pristúpila ku dvom zníženiam základnej úrokovej sadzby na súčasnú 
úroveň 4,25% p.a., od ktorej sa odvíja aj úročenie komerčných bánk. 
 Očakávania rastu úrokových sadzieb spôsobili na dlhopisovom trhu  pokles cien a naopak rast inverzne sa pohybujúcich výnosov. Opačná situácia 
nastala po vypuknutí krízy na americkom hypotekárnom trhu.   
Pravdepodobnosť, že by podobná kríza nastala aj u nás je malá a jej dopad by bol oveľa menší. Vyplýva to z rozdielnosti medzi našim a “západným“ 
bankovým sektorom. V USA a západnej Európe je objem poskytnutých úverov mnohonásobne vyšší ako u nás, západné ekonomiky sú citlivejšie na 
zmenu úrokových sadzieb. Slovenské banky posudzujú výšku poskytnutého úveru, zabezpečenie a platobnú schopnosť klienta veľmi starostlivo. Výnosy 
slovenských štátnych dlhopisov ostávajú skôr mimo pozornosti investorov, vzhľadom na nižšiu aktivitu na slovenskom trhu a na vývoj v eurozóne reagujú 
s oneskorením. Úroková citlivosť nášho portfólia na zmenu cien cenných papierov je pochopiteľná, nakoľko je však dlhopisová časť portfólia z väčšiny 
tvorená domácimi cennými papiermi resp. cennými papiermi, ktorých emitenti sú domáce subjekty, nepokladáme tento vplyv za veľmi významný.   
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“Koľko som našetril?“
alebo zopár slov k výpisu z účtu

 Zmeny v doplnkovom dôchodkovom poistení sa dotkli aj poberateľov 
dávok. V minulosti sa možno mnohí z nich cítili znevýhodnení preto, 
že nemali svoj osobný účet, a teda ani nedostávali počas poberania 
periodickej dávky výpis z účtu. Výnosy sa vyplácali raz ročne formou mimo-
riadnej dávky. Toto všetko je už za nami. Transformovaná STABILITA d.d.s., 
a.s. vytvorila dňa 1. apríla 2007 výplatný doplnkový dôchodkový fond 
Stabilita výplatný d.d.f., do ktorého previedla sumu v hodnote záväzkov 
DDS voči poberateľom dávok a vytvorila tak osobné účty aj pre pobera-
teľov dávok. Majetok vo výplatnom fonde je spoločným majetkom 
poberateľov dávok. Hodnota zostatku na osobnom účte pobera-
teľa dávky vyjadruje jeho podiel na majetku vo výplatnom fonde. 
Výplatný fond nemá právnu subjektivitu a riadi sa Štatútom. 
 Výpis z výplatného účtu, ktorý poberateľom dávok vďaka zmenám 
zasielame prvýkrát má štandardné parametre bankového výpisu. Okrem 
osobných údajov o poberateľovi dávky obsahuje aj údaj o začiatku vypláca-
nia dávky, ako aj číslo Oznámenia o výplate dávky, ktoré sme Vám zaslali pri 
vyplatení prvej dávky. Jednotlivé obraty sú zoradené podľa dátumu, kedy sa 
uskutočnili. 

Ďalšie dôležité údaje na výpise sú:

Počiatočný stav k dátumu – skutočná hodnota peňažných prostriedkov 
na účte na začiatku roka 2007. 
Poberatelia dávok, ktorým bola dávka vyplatená v priebehu roka 2007 majú 
hodnotu počiatočného stavu uvedenú ako prvý obrat na výpise ku dňu , keď 
bol zostatok na osobnom účte prevedený z príspevkového do výplatného 
fondu.
Hodnota nevyplatených dávok k dátumu - túto informáciu majú na 
svojom výpise uvedenú tí poberatelia dávok, ktorí mali v dávke garantovanú 
úrokovú mieru, prípadne pozostalí po poberateľoch dôchodkov, ktorým bola 
prvá dávka vyplatená ešte pred transformáciou. 
Predpis dane – výška dane odvedená zrážkou z výnosov, ktoré sú zahrnuté 
vo vyplatenej dávke.
Predpis výplaty – výška vyplatenej dávky. 
Výnos – výšku podielu poberateľa dávky na výnose z investovania majetku 
vo výplatnom fonde za hodnotiace obdobie. Výška tohto podielu sa uvádza 
k poslednému dňu hodnotiaceho obdobia v slovenských korunách.
Poplatok za správu – predstavuje 2,5% priemernej ročnej čistej hodnoty 
podielu majetku poberateľa dávky vo výplatnom dôchodkovom fonde. Platí 
sa mesačne, vždy za ukončený kalendárny mesiac.
Ostatné poplatky a náklady, ktoré uhradila DDS v súvislosti s doplnko-
vým dôchodkovým sporením tretím osobám. 
Konečný stav k dátumu – skutočná hodnota peňažných prostriedkov 
na konci roka 2007 sa určuje z počiatočného stavu na začiatku roka 
po odpočítaní debetných položiek a pripočítaní kreditných položiek. 
Debet – všetky sumy vyplatené z účtu, Kredit – sumy pripísané na účet
Hodnota nevyplatených dávok k dátumu – predstavuje záväzok 
STABILITA d.d.s., a.s. voči poberateľovi dávky na konci roka 2007. Je uvedená 
iba na výpisoch, ktoré majú tento údaj aj na začiatku roka.
 Výpis za rok 2007 Vám poskytuje úplné informácie o tom, kedy a aké 
obraty boli na Vašom účte v priebehu roka vykonané.

UPOZORNENIE PRE POBERATEĽOV DÁVOK: 

 V období poberania dávky prináša život rôzne zmeny. Niekto sa pre-
sťahuje, iný mení spôsob zasielania dávky, niekto potrebuje doplniť, 
prípadne zmeniť  oprávnenú osobu. Ak sa chystáte uskutočniť niek-
torú z uvedených zmien, je potrebné, aby ste nám to oznámili. Prečo?

Presná adresa bydliska, prípadne korešpondenčná adresa je veľmi dôle-
žitá v prípade, ak Vám zasielame dávku poštovým poukazom. Tento spôsob 
vyplácania dávky má totiž aj nevýhody. Poberateľ dávky platí poštovné, 
o ktoré sa jeho dávka zníži. V prípade, ak je dávka z dôvodu nepresných 
údajov nedoručená, pošta vráti nedoručenú dávku až o 30 dní a tým sa 
termín výplaty dávky posunie o viac ako jeden mesiac. Samozrejme za 
následné zaslanie dávky platí poberateľ poštovné opäť. Preto odporúčame 
oznámiť včas každú zmenu adresy, prípadne Váš zámer zmeniť spôsob zasie-
lania dávky z poštového poukazu na osobný účet v banke, kde za zasielanie 
neplatíte a vyplácanú dávku máte na účte oveľa skôr, ako v prípade, ak ju 
doručuje pošta.
Oprávnené osoby, ktoré sú uvedené na účastníckej zmluve, môže 
poberateľ dávky v priebehu vyplácania dávok kedykoľvek zmeniť. 
V prípade, že oprávnená osoba zomrie, je nevyhnutné, aby ste nás o tom 
informovali. Uvedením oprávnenej osoby poberateľ uplatňuje svoje 
právo rozhodnúť, kto v prípade jeho úmrtia bude poberať nevyplatené 
dávky, pričom výplata dávky pokračuje plynule do ukončenia dočasnej 
doby. Ak v čase smrti poberateľa dávky nebude na jeho zmluve uvedená 
žiadna oprávnená osoba, stáva sa zostatok konta predmetom dedenia. 
Preto odporúčame: využite svoje právo, uveďte oprávnené osoby a výšku 
ich podielu. Všetky uvedené zmeny môžete oznámiť osobne na ktorejkoľvek 
pobočke alebo kontaktnom pracovisku našej spoločnosti. Samozrejme, 
zmeny môžete oznámiť aj písomne, ale v takom prípade je potrebné, aby bol 
Váš podpis na žiadosti o zmenu úradne overený. 
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Pravidelne, už po niekoľko rokov, sa Vám opäť dostáva do rúk výpis z Vášho osobného účtu, 
kde si môžete skontrolovať stav svojich úspor, vložených do systému doplnkového dôchodkového 
sporenia. Využívame príležitosť tejto komunikácie s Vami a v nasledujúcich riadkoch vysvetlíme 
zmeny, ktoré súviseli s procesom transformácie doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú 
dôchodkovú spoločnosť a odzrkadlili sa aj na novej  štruktúre výpisu z osobného účtu klienta tak, 
aby výpis spĺňal zákonom stanovené povinnosti. Dátumom transformácie bol vytvorený jeden 
príspevkový doplnkový dôchodkový fond. 

Výpis z osobného účtu zahŕňa všetky príspevky, ktoré boli v roku 2007 poukázané 
a pripísané na osobný účet klienta. 

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2007 je pre prehľadnosť uvedený v tabuľke, 
v členení príspevky účastníka, príspevky zamestnávateľa, výnosy z príspevkov a celková suma.  
Podrobná časť výpisu  dokumentuje všetky obraty na osobnom účte, od 1. januára 
do 31. decembra 2007, zoradené vzostupne podľa dátumu obratu. V prípade pravidelného 
mesačného prispievania do systému doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len “dds”) 
sú na osobnom účte pripísané príspevky za 12 mesiacov, počnúc príspevkovým mesiacom 
12/2006, končiac príspevkom za 11/2007, zväčša zaplateným v decembri 2007. 

Od apríla 2007 sú mesačne zobrazené ďalšie položky - výnosy z hospodárenia, ostatné náklady 
a poplatky, poplatky za správu. Ostatné náklady a poplatky sú finančné čiastky, ktoré uhradila 
doplnková dôchodková spoločnosť z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v súvislosti 
s doplnkovým dôchodkovým sporením tretím osobám, napr. odplata za výkon činnosti 
depozitára, poplatky banke, obchodníkovi s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi atď. 
Poplatok za správu predstavuje odplatu za správu príspevkového dôchodkového fondu, platí 
sa za ukončený kalendárny mesiac správy vo výške 1/12 trojpercentnej  sadzby. Základom pre 
výpočet mesačnej odplaty je priemerná čistá hodnota majetku v príspevkom dôchodkovom 
fonde za ukončený kalendárny mesiac správy. 
Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2007 predstavuje celkový našetrený finančný 
obnos. Z výpisu je zrejmé, akú sumu si našetril sám účastník, prípadne akou sumou mu prispel 
jeho zamestnávateľ a o akú sumu sa tieto čiastky zvýšili zhodnotením finančných prostriedkov.  
Položka „Doba účasti“ udáva celkový počet mesiacov, za ktoré boli odvedené príspevky, 
od účinnosti účastníckej zmluvy do konca kalendárneho roka 2007.   

Ak ste po preštudovaní výpisu z Vášho osobného účtu zistili nezrovnalosti v pripísaných 
príspevkoch na dds, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste nám to oznámili písomne na adresu 
riaditeľstva DDS Stabilita alebo telefonicky na č. t. 055/6704 419, 423, 432, 445.  

Dôležité „maličkosti“ alebo nezabúdate na oznamovaciu povinnosť?

Aby sa výpis z osobného účtu dostal do Vašich rúk a aby zohľadňoval skutočne zaplatené 
príspevky na dds, nezabudnite oznámiť našej spoločnosti všetky zmeny, ktoré majú vplyv 
na Vašu účasť v dds:

Zmenu priezviska, adresu trvalého pobytu alebo korešpondenčnú adresu
Zmenu zamestnania 
Váš pôvodný zamestnávateľ má povinnosť oznámiť nám ukončenie Vášho pracovného pomeru 
a nový zamestnávateľ by mal s Vami uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou 
dodatku k účastníckej zmluve „Zmena zamestnávateľa (platiteľa)“. Pomôže nám, ak sa aj vy 
budete informovať u svojho zamestnávateľa, či na túto skutočnosť nepozabudol. Predídeme tak 
nepríjemnostiam, ktoré by následne vznikli pri priraďovaní zaslaných platieb.
 Ak už ste účastníkom dds, zmeníte zamestnávateľa, ktorý nebude realizovať zrážky z Vašej 
mzdy, môžete pokračovať v prispievaní na dds ako samoplatca, t.j. príspevky na dds budete 
posielať pravidelne mesačne na účet zriadený v našej spoločnosti. Aby sme zaevidovali uvedenú 
zmenu do databázy informačného systému, je potrebné, aby ste nám to oznámili formou 
vyplneného dodatku k účastníckej zmluve „Zmena výšky príspevku, periodicity platenia 
a formy platenia príspevkov účastníka (inej fyzickej osoby)“.
Prerušenie platenia príspevkov 
Ak ste účastník - samoplatca alebo SZČO, ktorá z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti, 
materskej dovolenky, alebo z iných dôvodov, nemôže určitý čas prispievať na doplnkové 
dôchodkové sporenie, využite možnosť prerušenia účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení. 
Nezabudnite však, že aj túto zmenu je nám potrebné písomne oznámiť. V opačnom prípade Vám 
môžu byť zaslané upomienky za nezaplatenie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. 
 Zamestnávateľ, ktorý má s našou spoločnosťou podpísanú zamestnávateľskú zmluvu, 
oznamuje prerušenie účasti zamestnanca na dds prostredníctvom rozpisu hromadných platieb.   
Uvádzajte vždy správny variabilný symbol
Aby ste mali na svojom osobnom účte zaevidované všetky príspevky, ktoré ste vy alebo 
Váš zamestnávateľ v priebehu roka zaslali, venujte zvýšenú pozornosť pri vypĺňaní údajov 
v prevodnom príkaze. Okrem čísla bankového účtu, na ktorý sú finančné prostriedky odvádzané, 
je nutné správne uviesť variabilný symbol (ďalej len „VS“). 
Zamestnávateľ s uzatvorenou zamestnávateľskou zmluvou alebo zmluvou 
o odvádzaní príspevkov uvádza vo VS kompletné 9- miestne číslo tejto zmluvy.
Účastník - samoplatca alebo SZČO uvedie vo VS kompletné deväťmiestne číslo 
účastníckej zmluvy.
Zamestnávateľ, ktorý s nami nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu, odvádza príspevky 
za svojich zamestnancov na základe Dohody o zrážkach zo mzdy a posiela platby 
samostatne za každého zamestnanca zvlášť (pričom ku každej platbe uvedie vo VS 
číslo účastníckej zmluvy zamestnanca).
Akékoľvek iné údaje uvedené vo variabilnom symbole, napr. rodné číslo účastníka, IČO 
zamestnávateľa, obdobie, za ktoré boli príspevky odvedené atď.      s ú   n e s p r á v n e      
a platby sú považované za neidentifikované platby. V zmysle ustanovení zákona, neidentifikované 
platby, u ktorých nedôjde k určeniu účastníka, ktorého sa platba týka, do 90 dní od pripísania 
príspevkov na bežný účet depozitára, DDS vráti príspevky tomu, od koho ich dostala.

Ak ste práve zistili, že ste už zaslali platby príspevkov a neuviedli ste požadovaný variabilný 
symbol, skontaktujte sa priamo s pracovníčkami oddelenia klientskych účtov, ktoré Vám poradia 
a pomôžu vyriešiť tento problém.

Aj poberatelia dávok 
už majú svoj výpis 
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Zmenu dávkového plánu
Koncom roka 2007 schválila Národná rada SR zákon č. 555/2007 Z. z., ktorý je účinný od 1.1.2008 a mení a dopĺňa niektoré ustanovenia základného zákona 
650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. V tej súvislosti pripravuje STABILITA, d.d.s., a. s. príslušnú zmenu dávkového plánu 1. 
 Zmena dávkového plánu bude pozostávať z dvoch častí. Prvou je zaradenie hudobných umelcov, ktorí vykonávajú profesiu hráča na dychový 
nástroj (ďalej len „hráči na dychový nástroj“) ku zamestnancom, ktorí vykonávajú práce zaradené do 3. a 4. rizikovej kategórie a ku tanečným umelcom. 
Z tohto zaradenia vyplýva, že všetky ustanovenia v súčasnosti platného dávkového plánu 1, ktoré sa týkajú zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené 
do 3. a 4. rizikovej kategórie a  tanečných umelcov, sa v zmenenom dávkovom pláne budú týkať aj profesie hráča na dychový nástroj.
 Druhou zmenou je zaradenie prechodného ustanovenia podľa § 87c, ktoré zavádza výsluhový dôchodok pre tanečných umelcov a hráčov na dychový 
nástroj, ktorý má odlišné podmienky vyplácania ako výsluhový dôchodok v súčasnosti platnom dávkovom pláne 1. Prvou odlišnou podmienkou je, že 
namiesto minimálnej doby sporenia sa posudzuje minimálna doba výkonu práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj. Minimálnu dobu 
výkonu práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj stanovil zákon na 20 rokov. Druhou odlišnou podmienkou je, že podmienky minimálneho 
dosiahnutého veku 40 rokov  a minimálnej doby výkonu práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj musia byť splnené najneskôr 
do 31. decembra 2011.

Euro v doplnkovom dôchodkovom sporení
 Úspešný vstup do eurozóny si vyžaduje rozsiahle a včasné praktické úpravy, preto sa na zavedenie eura intenzívne pripravujeme. Keďže pravidlá na 
zavedenie eura na Slovensku sú nastavené tak, aby občania mali čo najmenej úloh a povinností, chceme Vás ubezpečiť, že v súvislosti s touto zmenou 
urobíme všetko preto, aby prechod na novú menu bol plynulý a bezproblémový a neznamenal pre Vás žiadne starosti navyše. Po určení konverzného 
kurzu Radou EÚ (pravdepodobne v lete 2008), bude DDS STABILITA povinná duálne zobrazovať peňažné hodnoty v korunách aj v eurách.. Táto povinnosť 
začne platiť jeden mesiac po stanovení konverzného kurzu a skončí 12 mesiacov po zavedení eura. Koncom roka 2008 Vás budeme ešte raz informovať 
o stave na účte, formou výpisu v duálnom zobrazení. S blížiacim sa termínom prechodu na euro Vám budeme prinášať nové informácie na našej 
stránke www.stabilita.sk .

Zmenu štatútov a výšky poplatkov
 V uplynulom roku 2007 nadobudli účinnosť novely viacerých zákonov, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú výkon doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti STABILITA. Hlavným dôvodom týchto noviel bolo uviesť do praxe obsah európskej smernice o trhoch s finančnými nástrojmi ( MiFID  ) tak, aby 
sa zlepšila transparentnosť ponúkaných služieb na finančných trhoch, podporilo konkurenčné prostredie a zvýšila ochrana investorov. Ďalším dôvodom 
pre novely je aj príprava na zavedenie eura ako národnej meny od 1. 1. 2009.
 V súvislosti so všetkými týmito zmenami pripravuje naša spoločnosť  aktualizáciu štatútov doplnkových dôchodkových fondov, ako aj ďalšiu zásadnú 
zmenu, ktorá určite príjemne poteší všetkých našich sporiteľov, a to výrazné zníženie výšky poplatkov za správu fondov.  Po odsúhlasení týchto zmien 
Národnou bankou Slovenska, budú nové štatúty zverejnené v sídle spoločnosti a aktuálne Vás o zmenách  budeme informovať aj prostredníctvom našej 
internetovej stránky.

Pripravujeme pre Vás

Postarajte sa o Váš vyšší 
dôchodok už dnes...

Svoju šancu, zabezpečiť si doplnkový dôchodok 
jednoduchou, výhodnou a rozumnou cestou  ste už  využili,  
rozhodnúť však môžete aj o jeho budúcej výške. Flexibilita 
prispôsobenia výšky individuálneho príspevku sporiteľa 
je totiž jednou zo základných výhod Vášho produktu. 
Mnohí z našich klientov pravidelne prehodnocujú svoje 
finančné možnosti a výšku individuálnych mesačných 
vkladov si pravidelne zvyšujú. Mnohí o tejto možnosti 
uvažujete, ale v uponáhľanom rytme života Vám akosi na pár 
administratívnych úkonov nezostáva čas. Možno ten správny 
čas nadišiel práve teraz a príjemne Vás v tejto súvislosti poteší 
aj naša VEĽKÁ JARNÁ SÚŤAŽ.

 Do súťaže o 12 hodnotných finančných cien, ktorých 
výšku si určíte sami, sa môže zapojiť každý sporiteľ STABILITA, 
d.d.s., a.s., ktorý si v priebehu mesiacov marec až máj 2008 
zvýši svoj individuálny mesačný príspevok minimálne 
o 100,-Sk ,resp. o 1%, (ak jeho doterajší príspevok bol 
stanovený percentuálne). Štyrom vyžrebovaným výhercom 
za každý mesiac (marec, apríl, máj) v závere roka pripíšeme 
na účet výhru, ktorej konečná výška bude rovnaká, ako 
suma, ktorú si sporiteľ sám  nasporí na svojom účte v čase 
od 1.1.2008 -31.12.2008 (maximálne však 12 000,-Sk). Každý 
z 12-tich  vyžrebovaných výhercov bude teda mať do konca 
roka dostatok času, aby sám rozhodol o tom, koľko finančných 
prostriedkov si do konca roka stihne nasporiť a určil tak výšku 
svojej konečnej výhry.

 Ak sa aj Vy rozhodnete spojiť príjemné s užitočným je 
potrebné priamo u zamestnávateľa (mzdové alebo personálne 
odd.) vyplniť zmenové tlačivo. Príslušné tlačivo („Zmena 
výšky príspevku účastníka, zamestnanca“) je dostupné 
aj na internetovej stránke www.stabilita.sk a požiadať 
o jeho zaslanie môžete aj na infolinke 0800 11 76 76 alebo 
na ktoromkoľvek pracovisku STABILITA, d.d.s., a.s.
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AKIN, s r.o. 
Tichá ulica 12, 010 01 Žilina 
Tel./fax: 041/564 0075, 
e-mail: akin@akin.sk, www.akin.sk  
spoločnosť zaoberajúca sa predajom spojovacieho, 
hutného a stavebného materiálu.
- 1% - pri nákupe v hodnote do 1000 do 2000 Sk 
- 3% - pri nákupe v hodnote od 2000 do 10000 Sk 
- 5% - pri nákupe v hodnote nad 10000 Sk
 
ALLIANZ poisťovňa a.s. Bratislava 
Regionálne riaditeľstvo: 
-  Štúrová 7, 042 70 Košice, 

tel: 055/68 25 111, fax:055/62 22 406 
www.allianz.sk
poistenie motorových vozidiel 
- 5% z ročného poistenia 
poistenie majetku
- privát - 10% z ročného poistenia 
- podnikatelia - 5% z ročného poistenia 
- priemysel - 15% z ročného poistenia
POZOR! Uvedené zľavy je možné uplatniť iba na 
novouzatvorené zmluvy. 
 
AM Tour s r.o., Zuberec-Roháče 
Zuberec 449, 027 32 Zuberec 
Tel.: 043/539 50 16, fax: 043/539 51 32 
e-mail: amtour@amtour.sk, www.amtour.sk  
- 5% na domáce pobytové a rekreačné zájazdy v 
okolí Západných Tatier.
 
AQUA trade Slovakia, spol s r.o. 
Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen 
Tel./Fax: 045/5323961  
Spoločnosť poskytuje na komplexnú úpravu 
pitnej, úžitkovej a studničnej vody s návrhom 
technológie: 
-  5% na priemyselnú filtráciu 
-  od 10% do 20% na úpravu pitnej vody pre byty 

a rodinné domy
 
BEK Baustoffe Slovakia 
Odborárska 52, Bratislava 
Tel.:  Bratislava 02/444 59 755, Nitra 037/653 72 92 
 B. Bystrica 048/416 12 36, Žilina 041/764 59 20 
 Poprad 052/788 39 61, Prešov 051/773 13 68 
 Košice 055/678 44 50
http://www.psg.sk/prezenta/bek/  
-  10% na všetky predávané produkty vo vlastnej 

sieti skladov.
 
BETRIX, spol. s r.o. 
Dukelská štvrť 948/11-budova SOU-S 
018 41 Dubnica nad Váhom 
Tel./Fax: ++421 42/444 1977-9 
e-mail: betrix@betrix.sk, www.betrix.sk
Veľkoobchod s pracími, čistiacími a dezinfekčnými 
prostriedkami (autorizovaný distribútor firmy Ecolab)
-  5% pre maloodberateľov pri nákupe nad 1000,-Sk 
-  pre zamestnávateľov s uzatvorenou 

zamestnávateľskou zmluvou s DDP Stabilita 
osobitné zľavy od 3% do 8%

 
 CK SADO - Miroslav Ševčík 
Jánošíkova 14, 036 01 Martin 
Tel./Fax: 043/4135609 
e-mail: sado@bb.telecom.sk 
-  5% na spoznávacie zájazdy z vlastnej produkcie 

pre kolektívy (min. 35 ľudí) 
-  2% na ostatné ponúkané domáce a zahraničné 

zájazdy

CONA, s r.o. 
Hutnícka 22, 040 01 Košice 
Tel.: 055/ 632 3810, 632 3710 
www.cona.sk  
- 4% - pri nákupe počítačových zostáv
 
Elfa, s r.o., Košice 
Letná 9 , 042 00 Košice 
Tel./fax: 055/625 38 39 
www.elfa.sk
- predajca výpočtovej techniky a organizátor 
školení a kurzov zameraných na výpočtovú 

techniku a software
- 15 %  - z ceny školení a kurzov 
-   4%  - z ceny výpočtovej techniky 
-   9%  - z ceny literatúry
 
ERGOMED s r.o. 
Trieda SNP 48/A 
040 01 Košice 
Tel./fax: 055/644 61 41, 644 61 42
http://www.ergomed.sk 
-  8% na zdravotnícke služby v odboroch: 
 Pracovné a všeobecné lekárstvo, Gynekológia,  

ORL, Neurológia, Ortopédia, Očné lekárstvo, 
Psychiatria, Klin. psychológia, Imunológia, Kožné 
a interné lekárstvo, Hygiena práce, ADOS 

 
Eva Jenčušová a J. 
055 52 Kojšov 309 
Tel.: 0908 532 071, 0902 061 274, 0915 878 518
www.kojsov.sk
- 5% z ceny za ubytovanie
 
Golden Royal s r.o., Košice 
Vodná č.8, 040 01 Košice 
Tel.: 055/ 622 36 58 
e-mail: ckgrt@goldenroyal.sk
www.goldenroyal.sk
- 10% - z ceny výkonov pre tých účastníkov, ktorí 

nedosiahli dôchodcovský vek zo základného 
systému soc. zabezpečenia 

- 30% - z ceny výkonov pre tých účastníkov, ktorí 
dosiahli dôchodcovský vek zo základného systé-
mu soc. zabezpečenia 

- 5% - na výkon operácie šedého zákalu v „Centre 
chirurgie oka“ v Bratislave na Viedenskej ceste

 
I.M.I. AUTO s.r.o. 
Cabajská cesta 10, 949 01 Nitra 
Tel.: 037/652 32 57, 652 42 85 
e-mail: imiauto@stonline.sk 
Autorizovaný predajca automobilov značky FIAT, 
-  2 % - z kúpnej ceny pri kúpe nového automobilu 
-  10% - z účtovanej hodnoty pri využití servisných 

služieb
 
Ing. Alexander Lilge - ALTEC 
Osloboditeľov 10, 036 01 Martin 
Tel.: 043/423 76 88 
e-mail: alexander@altec.sk, www.altec.sk  
-  5% na predaj čiernej a bielej techniky a 

mobilných telefónov s príslušenstvom (mimo 
akciového tovaru) 

 
Ing. Mária Kováčová - UNISPORT 
29. augusta 15, 036 01 Martin 
Tel.: 043/413 25 63 
e-mail: unioncs@za.psg.sk  
- 3% pri nákupe bicyklov zn. MERIDA a KELLY‘S

INKUR, spol. s r.o. 
Robotnícka 1C, 036 01 Martin 
Tel.: 043/4210 930, 0905 215 531 
Fax: 043/4210 939 
e-mail: inkur@nextra.sk, www.inkur.sk  
-  4% na nákup tovaru vo svojom vodokúrenár-

skom centre
 
Ivo Čabra - C-PRESS 
Kováčska 28, prízemie vpravo č. d. 110; 
Technická univerzita, Letná ul. č. 9, 
Združené posluchárne; LF UPJŠ, SNP č. 1 
Tel./Fax: 055/6005 118, 0903 602 054 
e-mail: objednavka@c-press.sk , www.c-press.sk
-  5% kopírovanie, viazanie, tlač (diplomové a 

dizertačné práce) 
-  5% grafické spracovanie rôznych návrhov a ich 

výroba (jedálne lístky, pozvánky a vizitky) 
-  5%oprava starých a poškodených kníh
 

Katarína KRIŠTOKOVÁ - EKOPRA 
Lichardová 18, 010 01 Žilina 
Fax: 041/723 30 37 
- 10% na zdravotnícky a športový materiál, ale 

aj na pomôcky určené na bežné nosenie, napr. 
elastické korzety so zvýšeným pásom, pomôcky 
na správne držanie chrbtice, elastic. ľadvinovo- 
brušný pás, bandáže na členky a kolená

 KRYSTAL, s r.o. 
Bačikova 3, 040 18 Košice 
Tel.: 055/6704 495, 0903 636 389, 0905 474 319 
e-mail: solnyraj@solnyraj.sk, www.solnyraj.sk 
- 20% na vstup do soľnej jaskyne
 
KUBICOMP, spol. s r.o. 
Mudroňova 45, 036 01 Martin 
Tel./Fax: 043/4237397, 4131207, 4131927 
e-mail:kubicomp@kubicomp.sk, www.kubicomp.sk  
- 3% na kancelársku a výpočtovú techniku 
 
Kúpele Brusno, a.s. 
976 62 Brusno 
Tel.: 048/4194336-8, Fax: 048/4194200 
e-mail: marketing@brusnokupele.sk
www.kupelebrusno.sk
- 10% - na kúpeľné služby a procedúry v ich 

liečebnom zariadení
 
KÚPELE ŠTÓS, a.s. 
Štós 235, 044 27 Štós 
Tel./fax: 055/466 75 25, 466 75 32 
e-mail:riaditel@kupele-stos.sk, 
www.kupele-stos.sk 
- 10% z aktuálenj ceny za poskytnuté kúpeľné 

služby a procedúry 
- 5% z aktuálnej ceny na liečebné procedúry 

speleoterapie
 
K+K, kancelárska technika s.r.o 
Bratislavská 29, 010 01 Žilina 
Tel.: 041/5114 111, Fax: 041/5640 503 
e-mail: kkce@kk.sk, www.kk.sk
-  5% - na každý výrobok z vlastnej obchodnej siete 

LUCANAS, spol. s r.o. 
Komenského 37/A, Košice, Poliklinika SEVER ( 2. p.) 
Jednodňová chirurgia a chirurgická ambulancia 
 Tel: 0904 611 994, 0903 663 553 
 e-mail: info@lucanas.sk 
www.lucanas.sk
- 10% z ceny operačného výkonu hradeného paci-

entom po zákroku v hotovosti, resp. z prípadné-
ho doplatku pacienta za tento výkon

MGP Slovakia s.r.o. 
Kukučínová 224, 017 01 Považská Bystrica 
Tel.: 0903 810 065 
Výroba a predaj plastových okien a dverí  
-  3% pri nákupe do 500 000,- Sk 
-  5% pri nákupe nad 500 000,- Sk, resp.dohodou 
 
NGP s.r.o. 
Matušovický rad 88, 038 61 Vrútky 
Tel.: 043/428 14 38 
e-mail: ngpsro@max.sknet.sk  
-  5% na nákup náhradných dielov nad 5 000,- Sk 
-  5% údržba a oprava motorových vozidiel 
-  emisné kontroly motorov v prevedení diesel a 

benzín, zľava 50,- Sk
 
PaeDr. Peter Vons - Gym 
Novomeského 1, 036 01 Martin 
Tel./Fax: 043/4136147 
e-mail: petervonsgym@stonline.sk, www.vons.sk 
- 15% na služby posilňovne, aerobiku a solária 
-   5% na predávané tovary
 
Penzión Zálesanka 
Matiášovce 23 , 059 05 Matiášovce 
Tel.: 052/489 21 53, 482 22 96 
Mobil: 0903 302 424 
e-mail: zalesanka@stonline.sk, www.zalesanka.sk  
- 10% na kompletný pobyt (vrátane stravovania) v 

oblasti Pienin a Zamaguria 

Balíček výhod - s kartou sporiteľa nakupujete so zľavou
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Petty Racing s r.o. 
Krivá 23, 040 01 Košice 
Tel./fax: 055/678 01 81 
www.pettyracing.sk
- 5% na všetky druhy pneumatík pri min. odbere 

4 ks 
- 3% na disky kolies motorových vozidiel pri min. 

odbere 4 ks 
- 5% na motorové oleje značky Castrol pri odbere 

najmenej 4 litrov
 
PROFESSIONAL ŠPORT s r.o. 
Hlavná 25 (v pasáži), 040 01 Košice 
Tel., fax: 055/ 622 13 03 
www.professionalsport.sk
-  5% - pri nákupe tovarov v celkovej hodnote 

nad 10 000 Sk 
-  3% - pri nákupe tovarov v celkovej hodnote 

od 1000 do 10 000 Sk
 Profit Metal 
Južná trieda 72, 040 01 Košice 
Tel.: 055 / 677 13 21 
- 10% zo základného cenníka a na všetky výrobky 

zn. MORA z malopredajného cenníka (zľavy sa 
poskytujú z ceny bez DPH)

 
Rastislav Trajda 
Družstevná 4, 900 01 Modra 
Mobil: 0905 153 892 
-  5% na maľby, nátery, stierky, montáž sadrokar-

tónov a montáž parkiet pri objeme prác nad 10 
000,- Sk 

 
Slovenský autoturist klub 
Bosákova 3, 851 04 Bratislava 
www.satc.sk
 - 5% na asistenčné služby pre motoristov, ktoré sa 

týkajú odťahu vozidla, cestnej služby (otvorenie 
dverí a výmena zámku, defekt, dovoz paliva), 
úschova vozidla, zapožičanie vozidla, 

-  20% pri zakúpení akéhokoľvek typu členstva v 
autoklube  na členskom poplatku

 
SOYAKIA, v.o.s. 
Žabokreky 174, 038 40 Martin 
Tel.: 043/430 27 42, 438 81 86 
e-mail: soyakia@soyakia.sk, www.soyakia.sk  
-  10% z ceny, pri nákupe masívnych drevených 

lamelových kazetových parkiet
 
Stemann s.r.o. 
Južná Trieda 31, 040 03 Košice 
Tel.: 055/633 03 22 
e-mail: stemann@stemann.sk , www.stemann.sk  
-  5% na všetok predávaný sortiment (výroba 

nábytku na mieru)
 
SVETLO SYSTÉM s r.o. 
Zimná 16, 040 01 Košice 
Tel.: 055/6230140, 6230141 
-  10% na predaj svietidiel vo svetelnom štúdiu 
-  10% na návrh osvetlenia, vrátane svetelno-tech-

nických výpočtov 
 
Tále, a.s. 
Sídlo spoločnosti: Tále 100, 976 51 Horná Lehota 
Tel.: +421 48 6712 201, Fax: 6712 202 
e-mail: ekonom@tale.sk, www.tale.sk  
-  10% z pultových cien za ubytovanie v hoteloch 

Stupka a Golf. Zľavy sa neuplatňujú z akciových 
a zľavnených cien. Zľavy nie je možné sčítať. 

  
TRANSBET s r.o. 
Párnica 280 , 027 52 Párnica 
p. Havko Ondrej , Mobil: 0905 864 011
http://www.transbet.sk/  
TRANSBET s r.o., poskytuje pri minimálnom odbere 
50m3 betónu, zľavu vo výške 
- 2% na nákup a dodávku pri minimálnom odbere 

50m3 betónu, zľavu vo výške 
 

Tyrapol s r.o. 
Oravská Lesná 293, 029 57 Oravská Lesná 
Tel.: 043/559 31 52, 559 31 08 
e-mail: hotel@tyrapol.sk, www.tyrapol.sk 
- 5% na ubytovacie služby vo svojom hoteli  

Vozárová Antónia - FLAVIO - KVETINÁRSTVO 
Trenčianska 726/60-7 , 018 51 Dubnica n. Váhom 
Tel.: 0907 156 456, 0908 147 353 
-  5 % pri nákupe tovaru v hodnote nad 200,- Sk
-  10 % pri nákupe tovaru v hodnote nad 500,- Sk 

 1. súkromná nemocnica, a.s., Košice-Šaca 
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 
Tel.: 055 / 7234 111 
www.nemocnicasaca.sk 
- 5% - z aktuálnej ceny výkonov: korektívnej der-

matológie, laser. výkonov na Klinike popálenín, 
rekonštrukčnej chirurgie, plastickej chirurgie na 
Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, na 
fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, špeciálnych 
výkonov na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, 
akupunktúrnych výkonov na oddelení ARO, 
zľavy z cien nadštandardných izieb pri lôžkovej 
starostlivosti

 

Pobočka zahájila svoju činnosť 1.1.2000. Počiatočné sídlo pobočky bolo v  Podbrezovej, s pôsobnosťou 
pre banskobystrický kraj. Územie, ktoré pobočka spravuje sa postupne rozširovalo najprv o žilinský kraj, 
kde bola vybudovaná expozitúra v Žiline (z pôvodných pobočiek Dolný Kubín a Žilina).
Neskôr pribudol i trenčiansky kraj so sídlom expozitúry v Trenčíne.

V roku 2003 bolo sídlo pobočky presťahované do Banskej Bystrice. Zároveň od tejto doby je v Podbrezovej 
funkčné pracovisko pobočky.

Činnosť pobočky predstavuje kompletnú starostlivosť o klienta. Úlohou regionálnych manažérov 
je budovanie externej siete spolupracovníkov, ktorí v teréne vysvetľujú občanom výhody doplnkového 
dôchodkového sporenia. Táto úloha je pomerne náročná, pretože na Slovensku chýba tradícia. V celej 
západnej Európe je vstup do dobrovoľných dôchodkových fondov vec rutiny už pre mladých. Zo súčasných 
zamestnancov spomenie aspoň niektorých  regionálnych manažérov (JUDr. Ištván, p. Dančíková, 
p. Božíková), ale aj tých, ktorí u nás  pracovali v rôznych funkciách (Ing. Pavlina, Ing. Janušek, p. Brosková, 
p. Pačechová, Ing. Beňo, Ing. Zaťovič, p. Poliak, atď.) a mali zásluhu na vybudovaní pobočky.

V priebehu účastníckeho vzťahu sa o klientov starajú referentky pobočiek a expozitúr, konkrétne 
p. Baroniaková, p. Holásková, p. Kučeráková a p. Slabejová. Ich úlohou je realizovať celú agendu spojenú so 
zmluvami, dodatky ku zmluvám, poskytovanie informácií. Záverečnou fázou je zabezpečiť všetky potrebné 

doklady pre výplatu dôchodkových dávok. Pre ilustráciu uvádzam niekoľko čísiel. Pobočka spravuje 41 877 zmlúv. Počet klientov, ktorí už ukončili 
zmluvný vzťah a finančné prostriedky im boli vyplatené je 8043. Ďalších 618 klientov práve poberá periodické štvrťročné dávky s dobou výplaty 
od 5 do 20 rokov.

 V systéme DDS majú výnimočnú úlohu i zamestnávatelia. Do pôsobnosti pobočky patrí 797 zamestnávateľských subjektov, ktoré svojim 
zamestnancom prispievajú na doplnkové dôchodkové sporenie. Veľmi oceňujem všetkých zamestnávateľov, ktorí už v čase, keď  bola na 
Slovensku vysoká nezamestnanosť, začali dobrovoľne v rámci svojich sociálnych programov prispievať na doplnkové dôchodkové sporenie 
svojim zamestnancom. Spomeniem aspoň najväčších ako Železnice slovenskej republiky, Železiarne Podbrezová, a.s., OFZ Istebné a mnohé 
ďalšie. V súčasnosti sa už doplnkové dôchodkové sporenie stáva stabilizačným faktorom pre upevnenie kvalifikovaných pracovných kolektívoch 
a významný nástroj sociálnej politiky. Starostlivosť o zamestnávateľské subjekty má na pobočke v kompetencii p. Kňazíková, ktorej úloha je 
riešiť požiadavky zo strany zamestnávateľov. Zabezpečuje napr. bezproblémové odvádzanie príspevkov, zosúlaďovanie pohybov v databázach 
zamestnávateľ – Stabilita, informovanosť zamestnávateľov o legislatívnych zmenách a aktuálnych novinkách.

 Celý pracovný kolektív pobočky sa snaží zabezpečovať všetky oprávnené a reálne požiadavky všetkých svojich klientov. Významnou mierou 
k tomu prispela online komunikácia s centrom, keď dokážeme kvalifikovane na ktoromkoľvek pracovisku vybaviť klienta územne patriaceho 
do ktorejkoľvek pobočky.

Za dverami...
V tejto rubrike by sme Vám radi postupne predstavili všetky naše pobočky a ich pracoviská tak, aby ste 
mali príležitosť nielen zoznámiť sa s ich agendou, ale spoznať aj mená tých, ktorí pre Vás pracujú priamo 
v teréne, či na jednotlivých kontaktných miestach. Dnes Vám predstavujeme pobočku v Banskej Bystrici

Ondrej Demian, 
riaditeľ pobočky Banská Bystrica
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DDS STABILITA - Generálne riaditeľstvo:
Bačíkova 5
040 01 Košice
Tel.:  055/ 67 04 425
Fax:  055/ 67 04 424
E-mail:  marketing@stabilita.sk
DDS STABILITA - Pobočka Košice:
Bačíkova 5  Po.:  08:00  - 12:00
040 01  Košice  Ut.:     12:00  -  15:00
Tel.:  055/ 67 04 427  St.:     13:00  -  17:00
 055/ 67 04 469  Št.:   Nestránkový deň
 055/ 67 04 463  Pi.:  08:00  -  12:00
 055/ 67 04 442
Fax:  055/ 67 04 412
E-mail:  kosice@stabilita.sk

DDS STABILITA - Expozitúra Košice-Šaca:
Areál SOU Hutnícke  Po.:  08:00  -  12:00  13:00  -  15:00
044 54  Košice-Šaca  Ut.:  Nestránkový deň
Tel.:  055/ 6734832  St.:  08:00  -  12:00  13:00  -  16:30
Fax:  055/ 6736530  Št.:  08:00  -  12:00  13:00  -  15:00
E-mail:  ondikova@stabilita.sk  Pi.:  08:00  -  12:00

DDS STABILITA - Expozitúra Poprad:
Hviezdoslavova 3779/ 28  Po.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
058 01  Poprad  Ut.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Tel.:  052/ 7721202  St.:  07:30 -  12:00  13:00  -  16:30
Tel./Fax:  052/ 7886511  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  petakova@stabilita.sk  Pi.:  07:30  -  12:00  13:00  -  14:00

DDS STABILITA - Pobočka Banská Bystrica:
Kuzmányho 16  Po.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
974 01  Banská Bystrica  Ut.:  Nestránkový deň
Tel.:  048/ 4151311  St.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Fax:  048/ 4155094  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  slabejova@stabilita.sk  Pi.:  07:30  -  12:00  13:00  - 15:30

DDS STABILITA - Expozitúra Žilina:
V. Tvrdého 12  Po.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
010 01  Žilina  Ut.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Tel.:  041/ 7233635  St.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Fax:  041/ 7233635  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  abaroniakova@stabilita.sk  Pi.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30

DDS STABILITA - Expozitúra Trenčín:
Nám. SNP 7  Po.:  07:30 - 12:00  13:00  -  15:30
911 01  Trenčín  Ut.:  07:30 - 12:00  13:00  -  15:30
Tel.:  032/ 7430448  St.:  07:30 - 12:00  13:00  -  15:30
Fax:  032/ 7430449  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  holaskova@stabilita.sk  Pi.:  07:30 - 12:00  13:00  -  15:30

DDS STABILITA - Kontaktné pracovisko Podbrezová:
Kolkáreň 35  Ut.: 08:00 - 14:00  
976 81  Podbrezová
Tel.:  048/ 6451661

DDS STABILITA - Pobočka Bratislava:
Hálkova 1  Po.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
831 03  Bratislava 38  Ut.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Tel.:  02/ 44630847-8  St.:  07:30  -  12:00  13:00  -  17:00
Fax:  02/ 44630849  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  bratislava@stabilita.sk  Pi.:  07:30 - 12:00  13:00  -  15:30

DDS STABILITA - Expozitúra Piešťany:
Pod Párovcami 5190/ 3A  Po.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
921 01  Piešťany  Ut.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Tel.:  033/ 7719335-6  St.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30
Fax:  033/ 7719334  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  kosiarcikova@stabilita.sk  Pi.:  07:30  -  12:00  13:00  -  15:30

DDS STABILITA - Expozitúra Nitra:
Štefánikova 15  Po.:  07:45  -  12:00  13:00  -  15:15
950 06  Nitra  Ut.:  07:45  -  12:00  13:00  -  15:15
Tel.:  037/ 6554288-9  St.:  07:45  -  12:00  13:00  -  15:15
Fax:  037/ 6554290  Št.:  Nestránkový deň
E-mail:  nitra@stabilita.sk  Pi.:  07:45  -  12:00  13:00  -  15:15

BEZPLATNÝ SPRAVODAJCA pre klientov DDS STABILITA.   Náklad: 120 000 ks.                                  NEPREDAJNÉ!

NAVŠTÍVTE NÁS

  Po.:  08:00  - 12:00 13:00 - 15:00
  Ut.:  08:00  - 12:00 12:00  -  15:00
  St.:  08:00  - 12:00 13:00  -  17:00
  Št.:   Nestránkový deň
  Pi.:  08:00  -  12:00
 

Zmena úradných hodín od 1.5.2008 !

Od 1. mája 2008 na novej adrese !
Bačíkova 5, 040 01 Košice

 

Nájdete nás v budove Železiarní Podbrezová 
4. posch., vedľa Daňového úradu II 
(cca 100 m od „Huštáku“).

Expozitúra sídli v budove Q-ex.

Naše pracovisko nájdete v obchodnom dome „Slimák“, 
len do 30. apríla 2008. 
Od  1. mája na novej adrese :
v budove TOWER 115 na Pribinovej ulici. 

Pracovisko v Piešťanoch nájdete najjednoduchšie tak, že sa 
cestou zo železničnej stanice vyberiete smerom do mesta. Pri 
OD Prior zabočíte vpravo a pokračujete popri Megamarkete až k 
evanjelickému kostolu. Obídete kostol, odbočíte vľavo a cca po 50 
metroch nájdete riadne označené pracovisko Expozitúry.

Naše pracovisko nájdete na pešej zóne ( na pravej strane v smere 
od Tesca). Budova je viditeľne označená, je len potrebné vojsť do 
podchodu a následne na 1. poschodie.


