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 pre vybrané oblasti služieb na úseku sociálneho poistenia
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Rozsah vecnej pôsobnosti SP je v súčasnosti definovaný základnou legislatívou pre oblasť sociálneho poistenia
a starobného dôchodkového sporenia. Pri administratívnych postupoch je rešpektovaný všeobecný legislatívny
rámec.
Okruhy strategických činností sú definované nasledovne:
a) Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, správa a vymáhanie pohľadávok
(registrácia sociálneho poistenia, spracovanie podkladov sociálneho poistenia – MVP, RLFO ...,
spracovanie platieb sociálneho poistenia ...),
b) Konanie o dávkach a výplata dávok,
 dôchodkového poistenia (starobného a invalidného),
 nemocenského poistenia,
 úrazového poistenia,
 poistenia v nezamestnanosti,
 garančného poistenia,
c) výkon lekárskej posudkovej činnosti,
d) výkon starobného dôchodkového sporenia (registrácia zmlúv o SDS, generovanie a postupovanie
príspevkov na osobné účty sporiteľov vedené v DSS).
Súčasný stav je náročný pre klienta z časového i finančného hľadiska – potreba viacnásobného predkladania tých
istých potvrdení a pod.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Doplnený Integrovaný IS SP podporujúci výkon sociálneho poistenia o:
1) Špecifické moduly
 Modul Prevod dôchodkových práv EU (PDP)
 Modul Úhrady pre Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekárov (UPZSL)
 Modul Kontrola účtu (KU)
 Modul Automatické generovanie informácie o vzniku a trvaní DPN (IDPN)
2) Back Office SP v oblasti Sociálneho poistenia:
 IS pre podporu výkonu kontroly a rozhodovania (ISKR)
 IS pre podporu vytváranie štatistík (ISS)
 Centrálny systém podpory prevádzky elektronických služieb (CSPP)
c) Spôsob realizácie projektu
Bude rešpektovaný koncept využívajúci integračné väzby s inštitúciami a IS VS, t.j. zabezpečenie:
 on-line získavania údajov z IS FS,
 integrácie s ÚPSVaR pre on-line získavanie údajov o zmenách v evidencii nezamestnaných a
poskytovaných sociálnych dávkach a príspevkoch,
 výmeny údajov o občanoch, za ktorých platí odvody na sociálne poistenie štát a výmenu údajov s ÚDZS,
 integrácie s informačným prostredím ŠÚ SR pre využitie výmeny údajov v rámci vedenia štatistických
registrov a štátnych štatistických zisťovaní,
 integrácie s IS bánk pre elektronické zasielanie príkazov na výplatu dávok sociálneho poistenia na
bankové účty a potvrdzovanie údajov predkladaných občanmi pri žiadostiach o úver v banke,
 elektronickej výmeny údajov s inštitúciami EÚ a ich IS, so súdnymi exekútormi,



poskytovania spolupracujúcim inštitúciám možnosť automatického získavania a overovania údajov o
sociálnom poistení občanov.
Informačné prostredie IS SP bude pomocou integračnej platformy plne integrované so základnými registrami a
službami spoločných modulov UPVS podľa koncepcie NKIVS.
Fázy realizácie projektu: 1. Verejné obstarávanie, 2. Realizácia projektu, 3. Hodnotenie projektu
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 v nadväznosti na 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,
 preferovanie proaktívneho prístupu.
 inštitúciu
 o sprehľadnenie procesov,
 o zvýšenie kvality a odbúranie neprimeranej administratívy,
 o prepojenie systémov do jednotného celku a zabezpečenie ich integrity,
 o zníženie nákladov na výkon sociálneho poistenia a prevádzku inštitúcie.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Implementácia elektronických služieb SP a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnostiv rámci realizácie konceptu
integrovaného riešenia informatickej podpory výkonu sociálneho poistenia ako plnohodnotnej súčasti eGovernmentu 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:
12 000 000,00 €
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 6.12.2012
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Norbert Molnár, Kornélia Čajková
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.

