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:
Elektronické služby Sociálnej poisťovne
Opis projektu:
a) Východisková situácia
IS SP tvorí komplex špecifických agendovo orientovaných aplikačných riešení podporujúcich primárne procesy
výkonu sociálneho poistenia:
•
výber poistného a príspevkov,
•
konanie o dávkach a výplata dávok sociálneho poistenia (dôchodkov, nemocenské, úrazové, garančné a
poistenie v nezamestnanosti),
•
výkon lekárskej posudkovej činnosti,
•
výkon starobného dôchodkového sporenia,
•
riadenie, ekonomiku a finančnú správu inštitúcie:
Pre súčasný stav podpory procesov a spracovania dát v IS SP je charakteristické::
•
izolovanosť jednotlivých aplikačných riešení t.j. každý systém má vlastné registre (rovnaké údaje sú
spravované v rôznych systémoch bez vzájomnej kontroly),
•
chybovosť pri ručnom nahrávaní dát do systémov,
•
vysoká administratívna náročnosť na strane zamestnancov SP,
•
redundancie v komunikačných rozhraniach,
•
preťaženosť systémov, neprehľadnosť a nedostatočná výkonnosť,
•
administratívna zaťaženosť klientov pri zabezpečovaní vstupov potrebných pre konanie (predkladanie
dokumentov, potvrdení, formulárov),
•
nedostatočná transparentnosť konania a informovanosť klienta o priebehu konania a zákonných nárokoch,
finančná náročnosť rozvoja, prevádzky a údržby IS.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu - ESSP, zabezpečí:
•
transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb, implementáciu technológie
integračnej platformy a architektúry SOA pre prepojenie systémov a riadenie procesov,
•
integráciu na registre IS VS (najmä registre FS, register FO, Obchodný register ...),
•
podporu pre procesné riadenie a automatizáciu procesov,
•
integráciu na úrovni používateľských rozhraní, procesov, dát a aplikácií,
•
štandardizáciu aktivít, postupov, technológií a systémov v oblastiach riadenia projektov, riadenia
prevádzky IS a poskytovaných služieb a riadenia ich kvality.
Implementovaním elektronických služieb pre výkon sociálneho poistenia sa dosiahne:
•
vnútorná integrácia a zjednotenie IS,
•
vonkajšia integrácia na registre verejnej správy,
•
elektronická komunikácia s klientmi a inštitúciami,
•
automatizácia výkonu a zníženie administratívnej záťaže na strane klienta aj inštitúcie,
•
transparentnosť výkonu sociálneho poistenia,
•
proaktívnosť pri výkone sociálneho poistenia,
•
zníženie nákladov na výkon sociálneho poistenia,
•
automatizované a elektronické získavanie vstupov, odstránenie redundancií pri spracovaní dát.
c) Spôsob realizácie projektu
Transformácia výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb s dôrazom na prepojenie IS SP na
registre verejnej správy a výmenu referenčných dát bude zabezpečená realizáciou nasledovných koncepčných
zmien:
•
agendovo riadený vývoj aplikácií bude nahradený implementovaním informatickej podpory pre výkon biznis

procesov SP,
•
orientácia na poskytovanie elektronických služieb t.j. elektronizácia komunikácie a automatizácia výkonu,
•
zavedenie moderných princípov architektúry riešenia IS
Hlavné aktivity projektu
•
implementácia aplikačných modulov elektronických služieb SP
•
centralizácia a integrácia registrov SP,
•
zmena súčasných procesov výberu poistného a príspevkov na SDS vo väzbe na program UNITAS,
•
zjednotenie a integrácia dávkovej agendy sociálneho poistenia,
•
integrácia spracovania podkladov sociálneho poistenia a výstupov konania,
•
portál a komunikačné rozhrania,
•
technologická infraštruktúra pre prevádzku aplikačných modulov elektronických služieb SP.
Riadenie projektu bude realizované v súlade s metodikou pre riadenie projektov PRINCE 2 a Metodickým
pokynom MF SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
SP ako verejnoprávna inštitúcia vznikla v roku 1994, od roku 2004 na základe reformy systému sociálneho
poistenia zabezpečuje výber poistného a príspevkov na SDS, výkon dávkovej agendy sociálneho poistenia, výkon
starobného dôchodkového sporenia a LPČ, koordináciu sociálneho zabezpečenia v rámci EU. Dôsledkom
predchádzajúceho extenzívneho vývoja je izolovanosť aplikačných riešení prevádzkovaných v rámci IS SP a
zvyšovanie nákladov na prevádzku IS SP. Realizácia projektu ESSP zníži administratívnu náročnosť pri výkone
sociálneho poistenia na strane SP aj klienta, zabezpečí podporu zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov,
zvýši efektívnosť výkonu hlavných činností SP vo väzbe na:
•
klienta
•
systém sociálneho poistenia bude vnímaný ako jednoduchší, dostupnejší a transparentný,
•
zníženie administratívnej záťaže,
•
zrýchlenie konania o nárokoch vyplývajúcich zo sociálneho poistenia, o
•
preferovanie proaktívneho prístupu.
•
Inštitúciu
•
sprehľadnenie procesov,
•
zvýšenie kvality a odbúranie neprimeranej administratívy,
•
prepojenie systémov do jednotného celku a zabezpečenie ich integrity,
•
zníženie nákladov na výkon sociálneho poistenia a prevádzku inštitúcie.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Implementácia elektronických služieb SP a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
v rámci realizácie konceptu integrovaného riešenia informatickej podpory výkonu sociálneho poistenia ako
plnohodnotnej súčasti e-Governmentu Slovenskej republiky, bude realizovaná v kontexte novo riešených
aplikačných modulov a príslušnej aplikačnej architektúry. Štandardizácia a konsolidácia systémov a technológií
prinesie flexibilitu a nižšie náklady pre budúce obdobie. Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená na
základe:
•
aktívneho prístupu k zvyšovaniu podielu využívania elektronických služieb klientom (vytváranie
legislatívnych a technických podmienok pre rozširovanie elektronizácie a automatizácie),
•
aplikovania štandardov pre riadenie poskytovania elektronických služieb a prevádzku IS SP, čím sa
výrazne podporí konštantnosť kvality služieb a schopnosť dodávať vyššiu alebo nemennú kvalitu služieb pri
rastúcej zložitosti systémov a nezmenených alebo klesajúcich nákladoch na ich prevádzku,
•
kontinuálnej podpory prevádzky a rozvoja dodaného riešenia a technológií,
•
financovania podpory, údržby a rozvoja realizovaných služieb z rozpočtu SP.
Výška schválenej pomoci:
34 000 000,00 €

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 26.3.2012
V. Tvaroška, M. Molnár, G. Rusznyák, M. Ivantyšyn, E. Dohnáliková
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.

