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Článok I. – Ú v o d n é   u s t a n o v e n i e 
 

Na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti starostlivosti o zamestnancov, v podmienkach 
GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava a v Zariadení opatrovateľskej služby, Smolnícka 3, 
Bratislava (ďalej len GERIUM), 
 

v y d á v a m 
 

 v zmysle zákona  č.650/2004 Z.z o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nasledovnými dôchodkovými spoločnosťami 
( ďalej len DDS), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe zamestnávateľa poskytovať 
zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, túto smernicu 
 

o doplnkovom dôchodkovom sporení. 
 

Článok II. - Zamestnávateľské zmluvy 
 

GERIUM v záujme zabezpečenia priaznivejších sociálnych istôt zamestnancov sa rozhodol 
poskytovať zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ uzatvoril 
zamestnávateľské zmluvy na doplnkové dôchodkové sporenie v súlade so zákonom  č.650/2004 
Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov   s nasledovnými dôchodkovými spoločnosťami ( ďalej len DDS ) : 

• ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. 
• DDS Tatra banky, a.s. 
• DDS AXA d.d.s., a.s. 

 

Článok II. - Účastnícke  zmluvy 
 

1. Na základe zamestnávateľských zmlúv zamestnanci uzatvoria účastnícke zmluvy s DDS. Ich 
uzatváranie zo strany zamestnanca je dobrovoľné. 

2. Účastník môže kedykoľvek prerušiť účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, kedykoľvek 
znížiť alebo zvýšiť príspevky bez obmedzenia a bez sankcií. 

3. Spoluprácu s DDS bude zabezpečovať ekonomické oddelenie – mzdový a personálny referát 
GERIUM. 
 

Článok III. - Podmienky poskytovania príspevku na doplnkové 
dôchodkové sporenie 

 
1. Zamestnávateľ  poskytne príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom, ktorí 

uzatvoria zmluvu s DDS a budú spĺňať nasledovné podmienky : 
a) pracovný pomer bude dohodnutý na dobu neurčitú, alebo určitú dlhšiu ako 3 mesiace 
b) uplynula im skúšobná doba dohodnutá v pracovnej zmluve 
c) ak bude pracovná zmluva uzatvorená v priebehu mesiaca a splnené podmienky a) a b), 

príspevok bude poskytovaný až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca 
2. Uvedené podmienky sú u zamestnanca skúmané pred prvým poskytnutím príspevku na DDS. 
3. Príspevok na DDS  zamestnávateľ nevypláca zamestnancom na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
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4. Príspevok na DDS zamestnávateľ nevypláca počas rodičovskej dovolenky. 
Článok IV. - Výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie 

 
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v 

závislosti od schváleného rozpočtu pre príslušný rozpočtový rok. Pre rok 2012 sa výška príspevku 
určuje pevnou sumou z funkčného platu, maximálne 3 % mesačne. Výšku určí riaditeľka GERIUM.  

 
Článok V. - Prerušenie doplnkového dôchodkového sporenia 

 
Zamestnancovi sa preruší doplnkové dôchodkové sporenie odo dňa nasledujúceho po 

skončení vykonávania  činnosti zamestnanca v zmysle § 10 ods.2 zákona  č. 650/2004 Z.z. o 
doplnkovom dôchodkovom sporení. 

 
Článok VI. - Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému GERIUM a podlieha aktualizácii 

podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. 
2. Do smerníc o doplnkovom dôchodkovom sporení môže každý zamestnanec nahliadnuť u svojho 

u svojho bezprostredne nadriadeného vedúceho. 
3. Táto smernica o doplnkovom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013. 
 
 
 
Bratislava, 1. 1. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
p. Alžbeta Baluchová                                                                      PhDr. Miroslava Čembová 
Predseda zamestnaneckej rady      riaditeľka 
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