Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Sociálna poisťovňa
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Sociálna poisťovňa (SP) je zriadená Zákonom NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších
predpisov. Zabezpečuje dôchodkové a nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a
úrazové poistenie.
Zákonom stanovené činnosti vykonáva svojimi organizačnými zložkami, ktorými sú ústredie a pobočky s
vysunutými pracoviskami. Do pôsobnosti ústredia patria najmä činnosti týkajúce sa rozhodovania a zabezpečenie
výplat dôchodkových dávok, rozhodovanie o ostatných dávkach ( s výnimkou niektorých a výber poistného je
zverený do pôsobnosti pobočiek.
Informačné systémy SP sú tvorené komplexom špecifických riešení postavených na rozsiahlej báze informačných a
komunikačných technológií.
Informatická podpora je poskytovaná pre cca 5 500 interných a 60 000 externých používateľov.
Základná charakteristika súčasného informačného stavu je nasledovná:
1. Nepostačujúca kvalita procesov, prevládajúce administratívne pravidlá, ktoré negatívne vplývajú na služby voči
občanom, firmám a iným orgánom verejnej správy. Legislatívne prostredie ani vnútorné smernice nevytvárajú
dostatočné prostredie pre automatizačný výkon a orientáciu na služby.
2. Absentuje využívanie spoločných databáz a registrov na úrovni rezortu a verejnej služby.
3. Historicky sa implementovali systémy ako čiastkové, bez komplexného riešenia problémov, čoho dôsledkom je
proprietarnosť systémov so zložitou integráciou náhradne riešenou jednosmernými rozhraniami.
4.Nízka úroveň integrácie služieb.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu je:
- štandardizácia procesov súvisiacich so správou subjektov sociálneho poistenia založená na on-line preberaní
základných identifikačných údajov z referenčných registrov verejnej správy a špecifických údajov viažucich sa k
sociálnemu poisteniu a zabezpečeniu z produkčných agendovo zameraných systémov rezortu,
- implementácia elektronických služieb pre podporu výkonu sociálneho poistenia,
- zavedenie automatizovaných procesov eliminujúcich prestoje vo vybavovaní požiadavky klienta a skracujúcich
vybavovacie lehoty,
- proaktívna komunikácia s klientom,
- integrácia dát a aplikácií.
Finančné toky budú jednoznačne evidované vo väzbe na jednotlivé subjekty sociálneho poistenia
a príslušné fondy. Cieľom projektu je zabezpečiť konsolidáciu a stabilizáciu procesov súvisiacich so správou
odvodov do systému sociálneho poistenia. Efektívne elektronické získavanie údajov umožní
zrýchliť a automatizovať konania pri nárokoch na dávky a príspevky sociálneho poistenia
a zabezpečenia. Vytvorí sa systém pre vzájomnú elektronickú komunikáciu
medzi Sociálnou poisťovňou a subjektmi sociálneho poistenia (občania a podnikatelia). Vytvorí sa jednotný systém
poskytovania informácií verejnosti o systéme sociálneho poistenia a zabezpečenia prakticky dostupný vo
všetkých vyžadovaných formách:
- osobný kontakt,
- telefonický kontakt,
- elektronické sprístupnenie údajov.
c) Spôsob realizácie projektu
Model implementácie pozostáva z vymedzenia základných metodických rámcov, ktoré by mali byť dodržané pri
realizácii jednotlivých projektov. Metodické pokyny budú indikatívne popísané pre oblasť riadenia projektov,

integrácie, vývoja SW, riadenia a prevádzky IT ako aj modelovania procesov. Podrobnejšiu špecifikáciu modelu
implementácie a metodických pokynov vo väzbe na jednotlivé kategórie služieb budú obsahovať realizované
projekty. Implementácia požadovaného katalógu elektronických služieb v sebe kumuluje viacero čiastkových
projektov, ktorých realizačný úspech bude do značnej miery závisieť od schopnosti komplementárneho a
synchronizovaného riadenia týchto projektov. V tomto kontexte je nevyhnutné implementovať riadiacu štruktúru pre
koordináciu prebiehajúcich projektov. Uvedená metodika musí flexibilne indikovať definovanie miery participácie
jednotlivých manažérov (projektových manažérov a pod.) od pasívneho po plne aktívne zúčastňovanie sa na
riadení, ktorým sa zabezpečí:
- naplnenie požadovaných výstupov a cieľov,
- eliminácia rizika neúspechu projektu,
- kvalitatívne využitie interných kapacít a finančných prostriedkov,
- zvýšenie miery návratnosti vynaložených investícií.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Zavedenie elektronických služieb Sociálnej poisťovne, zjednotenie správy subjektov sociálneho poistenia a
evidencie finančných tokov vytvorí základnú bázu poskytujúcu údaje pre výkon sociálneho poistenia a
zabezpečenia. Všetky údaje budú spracované „raz" v mieste ich vzniku a poskytnuté na využitie v ďalších
systémoch. Týmto postupom bude eliminované viacnásobné vyžadovanie dokladov a potvrdení od subjektov
sociálneho poistenia a vytvoria sa predpoklady pre elektronizáciu komunikácie a automatizáciu konania v
jednotlivých oblastiach sociálneho poistenia a zabezpečenia. Výrazne sa stransparentní výkon sociálneho
poistenia a zabezpečenia. Prostredníctvom elektronických komunikačných rozhraní bude umožnené subjektom
sociálneho poistenia „kontrolovať" svoje nároky a vzťahy k systému sociálneho poistenia. Svoje požiadavky budú
môcť uplatniť elektronickým spôsobom, pričom podklady a potvrdenia od iných inštitúcií budú získané
elektronicky t.j. nebudú musieť byť dokladané. Výrazne sa zvýši vnímanie proklientskej orientácie rezortu
prostredníctvom poskytovania odborných a kvalifikovaných poradenských služieb, ktoré budú zabezpečované v
rôznych formách tak, aby boli dostupné širokej verejnosti.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Rozvoj eGovernmentu je založený na integračnom koncepte, ktorý je odvodený z komplexnej analýzy. Vychádza
z národnej koncepcie informatizácie verejnej správy v SR, na ktorú nadväzujú koncepcie jednotlivých povinných
subjektov, ktorými sú organizácie verejnej správy. Národnú koncepciu v zmysle zákona o ISVS vypracováva MF
SR, ktoré schvaľuje aj jednotlivé koncepcie povinných subjektov. Projekty OPIS v oblasti eGovernmentu budú
postavené na týchto koncepciách. Vybudovanie a udržateľný rozvoj integrovanej architektúry si vyžaduje vytvorenie
a implementáciu viacerých informačných a organizačných modelov splývajúcich s procesmi formovania právneho
rámca verejnej správy, s cieľom dosiahnutia integrovaného, funkčného a kooperujúceho celku služieb
poskytovaných verejnou správou. Kvalitné služby eGovernmentu, ktoré dnes v spoločnosti chýbajú, je možné
budovať a rozvíjať iba v prostredí integrovanej architektúry verejnej správy. OPIS bude v rámci rozvoja
eGovernmentu podporovať vytváranie
metodických, technologických a personálno-organizačných podmienok informatizácie, ako aj vlastnej aplikácie
IKT, ktorej výsledkom budú služby poskytované verejnou správou.
Výška schválenej pomoci:
33 164 057,42 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 29.6.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Zemko (náhradník)
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o

delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

