VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
V ROKU 2008
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Úvod
Správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2008 poskytuje súhrnné údaje o činnosti orgánov
Sociálnej poisťovne a jej organizačných zložiek, prehľad o aktuálnom stave inštitúcie za rok
2008 v jednotlivých oblastiach jej činnosti pri aplikácii zákona o sociálnom poistení.
Poisťovňa sa v roku 2008 sústredila najmä na prípravu a zabezpečenie prechodu na menu euro,
čo bola jedna z najnáročnejších úloh v jej existencii. Pri nej poisťovňa kládla dôraz na to, aby
sa zmeny v čo najmenšej miere dotkli jej klientov. Všetky úlohy vyplývajúce z legislatívnych
úprav zavedenia eura v SR, ako aj úlohy vyplývajúce z harmonogramu prípravy Sociálnej
poisťovne na zavedenie eura, boli splnené v stanovených termínoch.
Sociálna poisťovňa prepočítala všetky druhy dávok na eurá a od 2. januára 2009 ich aj v novej
mene vypláca. Zároveň od 1. januára 2009 zvýšila dôchodkové dávky. Písomné rozhodnutia
o zvýšení dôchodku doručila vyše miliónu dvesto tisíc poberateľov dôchodkových dávok na
Slovensku. Okrem sumy dôchodkovej dávky prepočítanej na euro obsahovali rozhodnutia aj
novú mesačnú sumu dôchodkovej dávky v eurách, ktorá bola vyplatená v januári 2009.
V rokoch 2007 a 2008 poisťovňa prvýkrát využila možnosť čerpať prostriedky z Európskeho
sociálneho fondu na realizáciu projektu s názvom Sociálna poisťovňa – nová proklientská
inštitúcia. Jeho cieľom bolo skvalitniť a zefektívniť služby poisťovne poskytované inštitúciám,
podnikom a fyzickým osobám. To sa aj prostredníctvom vzdelávania vlastných zamestnancov
podarilo.

Inštitúcia
Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR) č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov na
vykonávanie sociálneho poistenia. Je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Podľa zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov vykonáva nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie (invalidné a starobné), úrazové postenie, garančné poistenie a poistenie
v nezamestnanosti. Poisťovňa vykonáva aj činnosti spojené s realizáciou starobného
dôchodkového sporenia – predovšetkým registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom
sporení, vyberá naň príspevky a postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam.
Pri výkone sociálneho poistenia je kontaktnou inštitúciou na komunikáciu medzi príslušnými
inštitúciami a príjemcami dávok a medzi inštitúciami členských štátov EÚ a inštitúciami štátov,
ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne. Riadi výkon sociálneho
poistenia a zodpovedá za hospodárenie Sociálnej poisťovne. Funkciu generálneho riaditeľa
vykonával do 20. augusta 2008 Ing. Ivan Bernátek. Dňom 21. augusta 2008 vymenovala vláda
SR do funkcie generálneho riaditeľa Ing. Dušana Muňka.
Dozorná rada
Dozorná rada je dozorný a kontrolný orgán poisťovne, ktorý kontroluje jej hospodárenie
s finančnými prostriedkami a dodržiavanie zákona o sociálnom poistení a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia poisťovne.
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Predseda
Ing. Viera Tomanová, PhD.,
členovia
za vládu
Ing. Peter Sika, PhD.,
Ing. František Palko,
Ing. Marek Lendacký,

štátny tajomník, MPSVR SR,
štátny tajomník, MF SR,
generálny riaditeľ sekcie stratégie, MF SR,

za reprezentatívne združenia zamestnávateľov
JUDr. Ľudovít Paus,
Ing. Pavol Brnka,
JUDr. Peter Masár,

generálny sekretár, Združenie podnikateľov Slovenska,
predseda predstavenstva, Zväz sklárskeho priemyslu SR,
prezident, Slovenský živnostenský zväz,

za reprezentatívne združenia odborových zväzov
Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka, Odborový zväz potravinárov SR,
JUDr. Jana Sláviková,
poradca pre verejné a súkromné právo, Konfederácia odborových
zväzov SR,
JUDr. Marián Lacko,
predseda, Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany,
za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok
RNDr. Kamil Vajnorský,

predseda, Jednota dôchodcov na Slovensku.

Funkciu podpredsedov dozornej rady vykonávali JUDr. Peter Masár a JUDr. Marián
Lacko.
Na 10 zasadnutiach dozorná rada prijala spolu 124 uznesení. Zvolila hlavného kontrolóra
Sociálnej poisťovne a schválila návrh jeho činnosti na funkčné obdobie v rokoch 2008 – 2011.
Schválila návrh Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007 a ďalšie dôležité
dokumenty týkajúce sa najmä uskutočňovaného verejného obstarávania. Prerokovala správy
a informácie o plnení strategických zámerov činnosti poisťovne v roku 2007, o hospodárení
Sociálnej poisťovne v roku 2007, o postupe pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení
v rokoch 2008 až 2010, o správe a vymáhaní pohľadávok poisťovne a o vývoji pohľadávok
poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam, o komplexnom vyhodnotení uplatnenia odpustenia
povinnosti platiť penále. Rokovala tiež o návrhu účtovnej závierky poisťovne za rok 2007,
rozpočte poisťovne na rok 2009 a rozpočtovom výhľade na roky 2010 až 2012 a o postupe pri
vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v rokoch 2008 až 2010. Na svojich zasadnutiach sa
zaoberala aj vybavovaním sťažností v roku 2007, výsledkami kontrolnej činnosti v roku 2007
a v prvom polroku 2008 a plnením akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému
a podvodom v Sociálnej poisťovni

Riadenie a organizácia
Organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne sú ústredie a pobočky. Sídlom ústredia je
Bratislava. Ústredie riadi generálny riaditeľ a za činnosť Sociálnej poisťovne zodpovedá vláde
SR. Sociálna poisťovňa má zriadených 38 pobočiek. V rámci územnej pôsobnosti niektorých
pobočiek je zriadených spolu 39 vysunutých pracovísk. Pobočku riadi riaditeľ pobočky a za jej
činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi. Individuálny prístup ku klientovi podporujú
klientske centrá pobočiek, ktoré pracovali v 26 pobočkách.
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Dôležitým nástrojom na organizáciu a riadenie Sociálnej poisťovne sú jej základné vnútorné
predpisy – štatút, kompetenčný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok, kontrolný
poriadok, pravidlá financovania a hospodárenia, etický kódex a požiarny štatút. V roku 2008
bol zmenený a doplnený organizačný poriadok (verejné obstarávanie), kompetenčný poriadok
(vo väzbe na verejné obstarávanie a na činnosť hlavného kontrolóra, pracovný poriadok
(týždenný pracovný čas), pravidlá financovania a hospodárenia. Od 1. mája 2008
nadobudol platnosť nový etický kódex Sociálnej poisťovne. Na riadenie organizačných
zložiek poisťovne vydalo jej ústredie spolu 104 vnútorných predpisov, z toho 35 príkazov
generálneho riaditeľa a 69 metodických usmernení. Riaditelia pobočiek vydali spolu 558
príkazov.
Ústredie operatívne usmerňovalo činnosť pobočiek na pracovných poradách. Generálny
riaditeľ sa stretol s riaditeľmi pobočiek na 6 pracovných poradách. Jednotlivé organizačné
útvary ústredia uskutočnili 42 pracovných porád s vedúcimi zamestnancami príslušných
organizačných útvarov pobočiek. Porady najmä mali zabezpečiť jednotnú aplikáciu zákona
o sociálnom poistení vo všetkých organizačných zložkách poisťovne.
Poisťovňa analyzovala súčasnú územnú dostupnosť pobočiek a vysunutých pracovísk pre
klientov, ako aj ich personálnu vybavenosť a ostatné podmienky činnosti. Výsledky analýzy
boli využité najmä pri rozpise počtu zamestnancov pobočiek, aby sa dosiahol vyvážený stav
v ich počte a približne rovnaké pracovné zaťaženie zamestnancov vykonávajúcich rovnakú
agendu. Analýza ukázala, že v pobočke Bratislava pripadlo na jedného zamestnanca pobočky
1 297 poistencov, no v pobočke Veľký Krtíš iba 173 poistencov. Okrem veľkej
nevyváženosti v počte zamestnancov jednotlivých pobočiek zistila aj nedostatky v sieti
pracovísk poisťovne, vrátane klientskych centier, najmä kritickú situáciu v poskytovaní
služieb občanom pri výkone sociálneho poistenia v Bratislavskom kraji. Tu pre 8 okresov
a 604 484 poistencov poskytuje výkon sociálneho poistenia okolo 500 zamestnancov v dvoch
pracoviskách so sídlom v Bratislave. Úlohy, ktoré z analýzy vyplynuli, sa plnia aj v roku 2009.
V roku 2008 bol v ústredí a neskôr i v pobočkách zavedený automatizovaný systém správy
registratúry, ktorý zjednotil evidenciu záznamov všeobecnej registratúry.
Poisťovňa prijala v ústredí 1 241 427 podaní, z nich 1 137 174 sa týkalo dôchodkového
poistenia. Ústredie zabezpečilo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., expedíciu 3 933 991
zásielok, z toho v mimoriadnom pracovnom režime spracovanie a expedovanie 1 223 550
rozhodnutí v súvislosti so zvyšovaním dôchodkových dávok od 1. júla 2008, 32 304 kariet
GRID pre zamestnávateľov, 1 254 087 oznámení o výške dôchodku v eurách, 28 840 oznámení
o prevedení vymáhania pohľadávky do mandátnej správy, 345 450 informácií o platení
poistného na sociálne poistenie v súvislosti so zavedením meny euro samostatne zárobkovo
činným osobám a dobrovoľne poisteným osobám, 4 023 informácií o zmenách stavu
individuálneho účtu poistenca. Za rok 2008 poisťovňa vynaložila na úhradu poštovného
95 007 045 Sk.
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Organizačná štruktúra ústredia
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Pobočky
Pobočka
Bratislava
Bratislava-okolie
Trnava
Dunajská Streda
Galanta
Senica
Trenčín
Považská Bystrica
Prievidza
Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Topoľčany
Žilina
Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš

Adresa
Záhradnícka 31
829 02 Bratislava
Lazaretská 25
P. O. BOX 263
814 99 Bratislava
V. Clementisa 24/A
917 22 Trnava
Galantská cesta 693/5
929 01 Dunajská Streda
Z. Kodálya 1629/48
924 01 Galanta
Hollého 1219
905 01 Senica
Jilemnického 3760
912 50 Trenčín
Kukučínova 208/23
017 53 Považská Bystrica
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza
Slančíkovej 3
950 43 Nitra
Petőfiho 7
945 79 Komárno
Ul. Sv. Michala 4
934 71 Levice
Nám. G. Széchényiho 10
940 58 Nové Zámky
Nám M. R. Štefánika 2269/18
955 37 Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 5
010 01 Žilina
Štúrova 2078
022 01 Čadca
Aleja slobody 1878
026 01 Dolný Kubín
Ul. Štúrova 34
031 32 Liptovský Mikuláš
Námestie SNP 4
036 25 Martin
Kapitulská 27
974 26 Banská Bystrica
Hviezdoslavova 3
979 01 Rimavská Sobota
Ul. SNP 28
990 01 Veľký Krtíš
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Zvolen
Žiar nad Hronom
Prešov
Bardejov
Humenné
Poprad
Stará Ľubovňa
Svidník
Vranov nad Topľou
Košice
Košice-okolie
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov

Ul. Š. Moyzesa 1369/52
P. O. BOX 133
960 62 Zvolen
Sládkovičova 17
965 01 Žiar nad Hronom
Ul. Masarykova 1
080 01 Prešov
Hurbanova 6
085 46 Bardejov
Námestie slobody 58
066 57 Humenné
Ul. 1. mája 4053/24
058 01 Poprad
Budovateľská 42/535
064 01 Stará Ľubovňa
Sovietskych hrdinov 121
089 01 Svidník
Ul. Rázusova 128
093 18 Vranov nad Topľou
Festivalové nám. 1
041 84 Košice
Moldavská 8/A
040 11 Košice
Námestie osloboditeľov 81
071 01 Michalovce
Ul. štítnická 12
048 13 Rožňava
Elektrárenská 10
052 19 Spišská Nová Ves
M. R. Štefánika 178
075 01 Trebišov

Dôchodkové poistenie
Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné poistenie a invalidné poistenie. Dávky dôchodkového
poistenia zabezpečujú príjem v starobe, v invalidite a pri úmrtí živiteľa. Zo starobného
poistenia sa poskytuje starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský dôchodok,
vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, z invalidného poistenia invalidný dôchodok. vdovský
dôchodok. vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok.
Rozhodovanie o právnych nárokoch občanov na dôchodkové dávky a ich výplatu je veľmi
rozsiahlou činnosťou poisťovne.
Počet podaní ústrediu poisťovne v oblasti dôchodkového poistenia v roku 2008 prevýšil jeden
milión. Z nich bolo vyše 96 000 žiadostí občanov o niektorú z dávok dôchodkového poistenia.
Poisťovňa vydala takmer 275 000 rozhodnutí o týchto dávkach. K tomu treba pripočítať ešte
1 223 550 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov v rámci hromadného zvyšovania dôchodkov od 1.
júla 2008 a 1 232 033 rozhodnutí o zvýšení dôchodkov od 1. januára 2009.
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Sociálna poisťovňa vyplácala dávky dôchodkového poistenia prostredníctvom Slovenskej
pošty, a. s., 777 628 dôchodcom a 450 936 dôchodcom mesačne na účty v bankách. Do
zariadení sociálnych služieb poukazovala dôchodky 14 870 dôchodcom mesačne hromadným
poukazom a 3 163 dôchodcom na účty v bankách. Poisťovňa spracovala a expedovala 181 397
poštových peňažných poukazov E a 314 012 bezhotovostných poukazov na účty do bánk cez
systém Štátnej pokladnice.
V rámci vstupno-výstupnej kontroly automatizovaného spracovania dôchodkovej agendy
dát bolo spracovaných celkom 1 416 353 vstupných a výstupných dokladov
automatizovaného spracovania dôchodkovej agendy a v rámci centralizovaného zberu údajov
boli zapísané údaje z 380 762 dokladov.
V evidencii dávkovej registratúry je uložených približne 2,1 milióna aktívnych a neaktívnych
dávkových spisov dôchodcov. V evidencii nárokových podkladov je uložených okolo
35,1 milióna evidenčných listov dôchodkového poistenia a na založenie do evidencie
nárokových podkladov bolo odstúpených z pobočiek a iných subjektov 665 084 evidenčných
listov dôchodkového poistenia. V evidencii likvidačných dokladov je zaradených približne
2,5 mil. dokladov. K dávkovým spisom bolo pripojených celkom 1 091 807 došlých podaní
a výstupných produktov vyhotovených výpočtovou technikou.
V optickom archivačnom systéme bolo zoskenovaných 1 128 726 zložiek, čo predstavuje
1 335 214 evidenčných listov dôchodkového poistenia. Na diskové pole bolo zapísaných spolu
68 825 177 dokladov.
Sociálna poisťovňa v decembri 2008 vyplatila oprávneným poberateľom dôchodku vianočný
príspevok.
V oblasti automatizácie procesov dôchodkovej agendy sa overovalo programové vybavenie na
výpočet jednotlivých dôchodkových dávok. V októbri 2008 bolo odovzdané do rutinného
používania programové vybavenie na výpočet a prepočet exekučných zrážok a v priebehu
októbra a novembra 2008 bol vykonaný zápis údajov do databázy systému exekučných zrážok
14 500 poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonávajú zrážky z dôchodku. V decembri 2008
bol v súvislosti s prechodom na menu euro vykonaný prepočet 82 % exekučných zrážok
evidovaných v systéme a povinným a oprávneným bolo zaslaných asi 60-tisíc oznámení
o vykonávaní zrážok z dôchodku. V rámci racionalizácie technologických procesov v oblasti
rozhodovania o nároku na dôchodkovú dávku podľa medzinárodných dohovorov bol vytvorený
kmeňový súbor dôchodcov, ktorým sa dôchodok vypláca mimo územia SR.
Individuálne účty poistencov
Sociálna poisťovňa umožnila poistencom od 1. júla 2008 bezplatný pasívny prístup
k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu v elektronickej forme. Z dôvodu ochrany
osobných údajov podmienila prístup k tejto elektronickej službe použitím prístupovej (GRID)
karty. Na základe žiadostí poistencov tiež posielala informácie o zmenách stavu individuálneho
účtu v papierovej forme. Spolu poslala vyše 24 000 informácií.

Nemocenské poistenie
Sociálna poisťovňa vyplatila v roku 2008 dovedna vyše jeden a pol milióna nemocenských
dávok v celkovej sume takmer 7 miliárd 430 miliónov Sk. V oblasti nemocenského
poistenia len pobočky vystavili takmer 680 000 potvrdení, vydali okolo 670 000
prvostupňových rozhodnutí a v poradenskej činnosti vybavili takmer 800 000 podaní.
Okrem toho v súvislosti s voľným pohybom osôb vystavili 30 000 E formulárov. Ústredie
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v rámci rozhodovania o odvolaniach a metodického usmerňovania pobočiek vybavilo 437
podaní.
Pobočky úspešne zvládli prechod na menu euro najmä v súvislosti s duálnym zobrazovaním
nemocenských dávok a poskytovaním informácií klientom. Na začiatku duálneho zobrazovania
poslali osobám, ktoré poberali nemocenskú dávku a v rozhodnutí nemali informáciu o duálnom
zobrazení, vyše 61 600 oznámení s informáciou o spôsobe prepočtu dávky na eurá, o spôsobe
jej zaokrúhlenia a konverznom kurze. V súvislosti so zavedením meny euro v SR poisťovňa
prepracovala väčšinu vzorov rozhodnutí, ktoré sa začali požívať v príslušnom aplikačnom
programovom vybavení.
Priemerná výška nemocenských dávok na 1 prípad
Druh dávky

Priemerná výška (v Sk)
Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Nemocenské

3 951

4 241

4 758

Ošetrovné
Vyrovnávacia dávka

1 348

1 508

1 652

1 093
6 245

879
6 800

1 171
7 716

Materské

Priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti v SR dosiahlo 3,382 %. V porovnaní
s rokom 2007 je to o 0,231 percentuálneho bodu viac.
Najvyššie a najnižšie priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti v r. 2008 podľa pobočiek

Najnižšie % DPN
Bratislava
1,855
Žiar nad Hronom
2,406

Najvyššie % DPN
Stará Ľubovňa
7,377
Svidník
5,802

Bratislava-okolie

Vranov nad Topľou

2,447

5,550

Jeden prípad dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2008 trval v priemere 37,96 dňa, čo je
oproti roku 2007 rast o 2,38 dňa.

Úrazové poistenie
Poisťovňa k 31. decembru 2008 evidovala spolu 144 578 poistných udalostí, z nich bolo
16 946 nových pracovných úrazov a 479 nových chorôb z povolania, ktoré zaregistrovala
v roku 2008. Na ich základe poskytovala úrazové dávky 25 869 poberateľom. Prijala 33 065
žiadostí o úrazové dávky. V 395 prípadoch z oznámených poistných udalostí, ktoré sa stali
mimo územia Slovenskej republiky, postupovala v súlade s nariadením Rady č. 1408/71.
Pobočky poisťovne vydali takmer 30 000 rozhodnutí o dávkach úrazového poistenia, z nich
vyše tisíc rozhodnutiami dávku nepriznali.
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V súvislosti s výkonom dávkovej agendy úrazového poistenia vydali vyše 21 000 výziev na
odstránenie nedostatkov podania a vybavili ďalších takmer 18 000 podaní. Vyplatili takmer 48
000 výplat plnení v súhrnnej sume 568 miliónov Sk.
V roku 2008 ústredie vydalo 777 rozhodnutí, z toho 509 o priznaní nároku na dávku a na jej
výplatu, 67 o priznaní nároku na úrazovú rentu a nepriznaní nároku na jej výplatu, 136
o nepriznaní nároku na príslušnú úrazovú dávku a 65 rozhodnutí o zániku nároku na dávku.
Na základe § 82 zákona o sociálnom poistení a opatrenia č. 136/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2008 od 1. júla 2008 o 5 %, poisťovňa
zabezpečila zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty 6 044 poberateľom
týchto dávok. Podľa opatrenia č. 450/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia
dôchodkovej dávky v roku 2009 od 1. januára 2009 o 6,95 %, zvýšila úrazovú rentu a
pozostalostnú úrazovú rentu ich 5 850 poberateľom.
Úrazové renty sa vyplácali 5 962 poberateľom, ktorým sa celkove vyplatilo 68 490 plnení.
Pozostalostné úrazové renty vyplácala poisťovňa 265 poberateľom, ktorým spolu vyplatila
3 197 plnení. Na obidvoch dávkach sa vyplatilo úhrnne takmer 496 miliónov Sk.

Poistenie v nezamestnanosti
Pobočky dostali 386 348 podaní týkajúcich sa dávky v nezamestnanosti a poberateľov tejto
dávky, oproti roku 2007 o 17 % viac. Najväčšiu časť tvorili žiadosti o dávku. Celkovo pobočky
vydali 187 092 rozhodnutí vo veci dávky v nezamestnanosti.
Poisťovňa vynaložila na dávky v nezamestnanosti 1 miliardu 997 miliónov Sk. Počet
poberateľov bol v priebehu roka stabilizovaný, priemerne mesačne poberalo túto dávku 22 527
poberateľov. Priemerná vyplácaná suma dávky predstavovala 7 386 Sk. Najvyššia priemerná
suma dávky bola v územnej pôsobnosti pobočky Bratislava (11 110 Sk), najnižšiu priemernú
sumu vyplácala pobočka Svidník (5 190 Sk).
Zvyšovanie nezamestnanosti ako sprievodný znak prebiehajúcej svetovej hospodárskej
a finančnej krízy sa negatívne prejavilo už koncom roka 2008 vo zvýšenom čerpaní výdavkov
na dávku v nezamestnanosti aj v SR. Kým v januári 2008 boli výdavky na túto dávku
147 miliónov 766-tisíc Sk na 20 690 poberateľov, v decembri 2008 sa zvýšili na 191 miliónov
305-tisíc Sk na 24 833 poberateľov, čo predstavuje rast o 30 %.
Porovnanie vývoja dávky v nezamestnanosti za roky 2004 až 2008
Rok

Výdavky DvN
(v tis. Sk)

Priemerný mesačný počet
poberateľov DvN

Priemerná suma DvN
(v Sk)

2004
2005
2006
2007
2008

3 972 119
2 439 762
1 927 517
1 797 128
1 996 553

75 897
38 497
26 991
22 311
22 527

4 362
5 282
5 951
6 713
7 386

Pobočky riešili celkovo 11 442 podaní spojených so sociálnym zabezpečením EÚ týkajúcich
sa dávky v nezamestnanosti.
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Porovnanie ukazovateľov o migrujúcich pracovníkoch – dávka v nezamestnanosti za r. 2006 až 2008
Rok

Vyžiadané
formuláre
E 301

Vydané
formuláre
E 301

Import DvN

Export DvN

Spolu

2006
2007
2008

5 454
6 786
9 943

913
850
1 393

34
31
84

65
27
22

6 466
7 694
11 442

Počet vyžiadaných formulárov E 301 oproti roku 2007 stúpol o 47 %. Najviac ich bolo vo
vzťahu k Českej republike (4 137 prípadov), Veľkej Británii (2 480 prípadov) a Maďarskej
republike (1 560 prípadov). Najväčší počet žiadateľov o import dávky na územie SR bol z Írska
(46 prípadov).

Garančné poistenie
Použitie prostriedkov z garančného poistenia je viazané na prípady insolventnosti
zamestnávateľských subjektov. V roku 2008 bolo 62 platobne neschopných zamestnávateľov,
ktorých zamestnancom poisťovňa poskytla dávku garančného poistenia. Spolu vyplatila
takmer 154 miliónov Sk 4 308 zamestnancom. Nepriaznivá situácia na trhu práce a vplyvy
finančnej krízy sa prejavili aj na väčšom čerpaní výdavkov na túto dávku. Medziročne vzrástli
o 122 %. Priemerná vyplatená suma sa odvíja od priemernej mzdy zamestnancov daného
zamestnávateľa a od rozsahu ich neuspokojených mzdových nárokov.
Najväčší počet vyplatených dávok garančného poistenia bol v prípade platobne neschopného
zamestnávateľa SLOVGLASS, a. s., Poltár. Pobočka Lučenec vyplatila jeho zamestnancom
1 013 dávok.
Prehľad rozhodujúcich ukazovateľov týkajúcich sa nárokov na dávku garančného poistenia

Rok
2004
2005
2006
2007
2008

Počet platobne
Počet
neschopných
poberateľov
zamestnávateľov
DGP
91
3 792
108
4 492
80
2 604
58
2 821
62
4 308

Výdavky DGP
(v tis. Sk)
85 194
119 267
77 404
69 412
153 981

Priemerná suma
DGP
(v Sk)
22 467
26 551
29 725
24 605
35 743

Lekárska posudková činnosť
Ústredie i pobočky vykonávali lekársku posudkovú činnosť týkajúcu sa nemocenského
poistenia, dôchodkového poistenia a úrazového poistenia.
V rámci lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia pobočky prerokovali spolu
87 153 prípadov, v porovnaní s rokom 2007 o 6 772 prípadov viac. V rámci zisťovacích
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lekárskych prehliadok na účely invalidity posudkoví lekári pobočiek prerokovali 22 056
prípadov. Z toho bola uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 % v 11 426 prípadoch a uznaná invalidita s mierou
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v 7 127 prípadoch.
Posudkoví lekári neuznali invaliditu v 3 503 prípadoch.
Kontrolné lekárske prehliadky sa vykonávali v roku 2008 podľa zákona o sociálnom poistení
a v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR č. 460/2006 Z. z. U poberateľov invalidného
dôchodku, resp. čiastočného invalidného dôchodku priznaného podľa predpisov účinných do
31. decembra 2003 sa pri kontrolných lekárskych prehliadkach preskúmava trvanie invalidity
(čiastočnej invalidity) podľa zákona účinného do 31. decembra 2003. Zároveň na žiadosť
poistenca, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok v období od 1. januára 2004 do 31.
júla 2006, ak nárok na výplatu tohto dôchodku trvá aj po 31. júli 2006, Sociálna poisťovňa
preskúmava trvanie invalidity v súlade s § 293l ods. 4 zákona o sociálnom poistení v znení
zákona č. 310/2006 Z. z.
V roku 2008 bolo spolu vykonaných 57 767 kontrolných lekárskych prehliadok – podľa §
71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení 22 470, podľa § 293l ods. 4 zákona sociálnom poistení
v znení zákona č. 310/2006 Z. z. 99 a podľa § 263a, § 263b zákona sociálnom poistení v znení
zákona č. 529/2006 Z. z. 35 198 kontrolných lekárskych prehliadok.
Na účely bezvládnosti sa vykonalo 395 kontrolných lekárskych prehliadok, na účely
sirotského dôchodku bolo posúdených 512 prípadov nezaopatrenosti dieťaťa a v konaní
o opravnom prostriedku pobočky posúdili spolu 3 573 prípadov.
V rámci lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia bolo prerokovaných spolu 3 467
prípadov. Z nich 541 bolo zisťovacích lekárskych prehliadok na účely úrazovej renty, 76
prípadov sa týkalo jednorazového vyrovnania, na účely náhrady za bolesť a náhrady za
sťaženie spoločenského uplatnenia pobočky prerokovali 1 881 prípadov a v rámci kontroly
posudzovania účelnosti nákladov spojených s liečením 648 prípadov. Jedenásť posudkových
lekárov ústredia ukončilo 3 823 prípadov na 996 zasadnutiach.
Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonali posudkoví lekári pobočiek u 3 191
ošetrujúcich lekárov. Dočasnú pracovnú neschopnosť kontrolovali u 418 948 osôb.
Dodržiavanie liečebného režimu kontrolovali pracovníci pobočiek u 80 449 dočasne
práceneschopných. Podozrenie z porušenia liečebného režimu zistili v 17 505 prípadoch. Z
toho 4 397 poistencom ošetrujúci lekár dočasnú pracovnú neschopnosť ukončil, 12 221
poistencom ju ospravedlnil. Porušenie liečebného režimu bolo overené v 597 prípadoch, čo je
3,41 % z počtu podozrení. V 580 prípadoch (97,2 %) boli poistenci hmotne postihnutí
v celkovej sume takmer 1 milión 250-tisíc Sk. Okrem toho za porušenie povinností poistenca
pobočky uložili 294 pokút s celkovým postihom 115 500 Sk.

Príjmy a výdavky
Podľa schváleného rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok predpokladané zdroje mali dosiahnuť
spolu 162 miliárd 230 miliónov Sk (vrátane 17 miliárd 100 miliónov Sk zo Štátnych
finančných aktív SR na krytie deficitu v dôsledku zavedenia druhého dôchodkového piliera)
a výdavky 148 miliárd 041 miliónov Sk. Skutočné príjmy Sociálnej poisťovne v období
január až december 2008 (bez prevodu z roku 2007) dosiahli 159 miliárd 466 miliónov Sk
(vrátane Štátnych finančných aktív SR), čo je plnenie rozpočtu na 107,32 %. Výdavky
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poisťovne v tom istom období dosiahli 152 miliárd 793 miliónov Sk, čím splnila svoj
rozpočet na 103,21 % a upravený rozpis rozpočtu na 103,02 %.
Tvorba fondov (vrátane zostatkov z minulého roka) predstavovala celkovú sumu 176 miliárd
184 miliónov Sk (plnenie upraveného rozpisu rozpočtu na 106,58 %). Spolu s prevodom
zostatkov finančných prostriedkov z roku 2007 sa skončilo hospodárenie Sociálnej poisťovne
k 31. decembru 2008 bilančným rozdielom 23 miliárd 390 miliónov Sk, o 6 miliárd 395
miliónov Sk viac, ako sa predpokladalo v upravenom rozpise rozpočtu.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne v základných fondoch a rezervnom fonde solidarity
v bežnom roku sa skončilo prebytkom 6 miliárd 332 miliónov Sk. S výnimkou základného
fondu starobného poistenia, ktorého hospodárenie sa skončilo deficitom 34 miliárd 544
miliónov Sk, v ostatných základných fondoch ich tvorba bola vyššia ako výdavky. Deficit
v základnom fonde starobného poistenia bol krytý čiastočne zostatkom finančných
prostriedkov z roku 2007, najmä však použitím prostriedkov rezervného fondu solidarity
v sume 22 miliárd Sk, presunom 3 miliárd Sk zo základného fondu nemocenského poistenia,
5 miliárd Sk zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti a 4 miliárd Sk zo základného
fondu invalidného poistenia .
V roku 2008 vytvorila Sociálna poisťovňa základné fondy a rezervný fond solidarity v sume
170 miliárd 823 miliónov Sk vrátane zostatkov z minulého roka a použila 148 miliárd 047
miliónov Sk. Hospodárenie týchto fondov sa skončilo s bilančným rozdielom 22 miliárd
776 miliónov Sk, čo je viac o 5 miliárd 780 miliónov Sk oproti upravenému rozpisu rozpočtu.
Na starobné dôchodkové sporenie boli postúpené príspevky dôchodkovým správcovským
spoločnostiam a penále v sume 24 miliárd 558 miliónov Sk, čiže v porovnaní s rozpisom
(22 miliárd 757 miliónov Sk) viac o 1 miliardu 801 miliónov Sk. Deficit v zdrojoch
vzniknutých v Sociálnej poisťovni preto vyrovnalo MF SR zo Štátnych finančných aktív SR
sumou 17 miliárd 100 miliónov Sk.
Správny fond sa v roku 2008 tvoril




podielom 3,5 % z poistného a z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom, čo
predstavuje 4 miliardy 910 miliónov Sk, z toho 120 miliónov Sk z vrátených príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie (3 %),
podielom 0,5 % z vybraných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, čo predstavuje
120 miliónov Sk,
z ostatných príjmov podľa zákona o sociálnom poistení v sume 57 miliónov Sk.

Spolu s prevodom zostatku z roku 2007 boli v roku 2008 disponibilné zdroje správneho fondu
5 miliárd 361 miliónov Sk. Upraveným rozpisom rozpočtu sa na použitie SR určili 4 miliardy
746 miliónov Sk, z toho na zabezpečenie bežných výdavkov (nákladov) 4 miliardy
111 miliónov Sk, na kapitálové výdavky 620 miliónov Sk a na projekt „Sociálna poisťovňa –
nová proklientská inštitúcia“ 15 miliónov Sk.
Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové je jednou z rozhodujúcich úloh
Sociálnej poisťovne v oblasti financovania, prípadne získavania príjmov na svoju činnosť.
Poisťovňa mesačne vyhodnocovala úspešnosť výberu poistného. Tá sa určuje ako pomer
príjmov týkajúcich sa odvodových povinností bežného roku k predpisom poistného za bežný
rok. Pri hodnotení úspešnosti výberu bežného poistného za obdobie január až december 2008
ide o pomer príjmov poistného (týkajúcich sa odvodových povinností za obdobie predpisov od
decembra 2007 do novembra 2008) a predpisov poistného za obdobie od decembra 2007 do
novembra 2008.
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Vývoj úspešnosti výberu bežného poistného za obdobie od januára 2008 do decembra 2008
01/2008

02/2008

03/2008

04/2008

05/2008

06/2008

07/2008

08/2008

09/2008

10/2008

11/2008

12/2008

92,01%

93,76%

94,39%

94,82%

95,21%

95,54%

95,77%

95,82%

96,03%

96,11%

96,14%

96,25%

Pri hodnotení celkovej úspešnosti výberu poistného za obdobie január až december 2008 ide
o pomer príjmov bežného poistného a dlžného poistného, ktoré boli zaplatené v tomto období,
a predpisov poistného za obdobie od decembra 2007 do novembra 2008.
Vývoj celkovej úspešnosti výberu poistného za obdobie od januára 2008 do decembra 2008
01/2008

02/2008

03/2008

04/2008

05/2008

06/2008

07/2008

08/2008

09/2008

10/2008

11/2008

12/2008

98,44%

97,60%

97,30%

97,51%

97,63%

97,57%

97,98%

97,64%

97,78%

97,34%

97,45%

99,30%

V rámci rozhodovacej činnosti vo veciach poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie pobočky vydali dovedna 239 203 rozhodnutí.
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie k 31. decembru 2008 dosiahli 23 miliárd 818 miliónov Sk, oproti 31. decembru
2007 o 19 miliárd 143 miliónov Sk (o 44,6 %) menej. Pohľadávky na poistnom predstavovali
13 miliárd 977 miliónov Sk (58,7 %) a pohľadávky na penále 9 miliárd 279 miliónov Sk (39,0
%).
Podľa stavu vymáhaných pohľadávok Sociálnej poisťovne bolo k 31. decembru 2008
z celkových pohľadávok 72,0 % uplatnených niektorým zo sledovaných spôsobov vymáhania,
čo predstavuje celkovú uplatnenú sumu 17 miliárd 141 miliónov Sk. Aktívnymi spôsobmi
(exekúcie, splátky dlžných súm a mandátna správa) vymáhala 50,3 % z celkových pohľadávok
a pasívnymi spôsobmi (konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizácia, likvidácia a dedičské konanie)
21,7 % z celkových pohľadávok.
Štruktúra pohľadávok Sociálnej poisťovne podľa najvýznamnejších spôsobov vymáhania
Suma v tis. Sk
Podiel v %
Spôsob vymáhania
Konkurzy
4 268 501,7
17,9 %
Vyrovnanie reštrukturalizácie
90 961,4
0,4 %
Likvidácia
249 008,4
1,0 %
Dedičské konanie
160 817,0
0,7 %
Exekúcie
10 124 554,6
42,5 %
Povolené splátky dlžných súm
587 124,1
2,5 %
Mandátna správa
1 257 605,0
5,3 %
Iné spôsoby vymáhania
402 268,5
1,7 %
Okrem vymáhaných pohľadávok evidovala Sociálna poisťovňa v celkových
pohľadávkach:

Neuplatnené predpísané pohľadávky
Nepredpísané pohľadávky na poistnom na základe
výkazu, prihlášky evidované v účtovníctve (aj pred
lehotou splatnosti)
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5 163 684,2

21,7 %

1 513 825,7

6,4 %

V roku 2008 Sociálna poisťovňa podľa zákona o sociálnom poistení odpísala z účtovnej
a operatívnej evidencie celkovo 1 miliardu 452 miliónov Sk pohľadávok a odpustila penále
v úhrne 8 miliónov 238-tisíc Sk.

Stratégia
V roku 2008 bol dovŕšený proces prípravy a schvaľovania návrhu strategických zámerov
Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2007 – 2012. Materiál schválila vláda SR 23. januára
2008 a Národná rada SR 21. mája 2008.
Stratégia Sociálnej poisťovne formuluje poslanie, základné hodnoty, víziu, prioritné strategické
osi, strategické ciele inštitúcie, opatrenia a postupy na ich dosiahnutie. Jej cieľovými oblasťami
sú klient, rozvoj Sociálnej poisťovne, efektívne narábanie s financiami a vnútorné procesy.
Stratégia reaguje na výsledky analýzy Sociálnej poisťovne a na podmienky vonkajšieho
prostredia, v ktorom inštitúcia vykonáva svoju činnosť. Strategickým cieľom inštitúcie je
proklientská orientácia výkonu činnosti Sociálnej poisťovne.
Opatrenia v oblasti rozvoja Sociálnej poisťovne sa orientovali na zvyšovanie dôveryhodnosti
a vytváranie pravdivého obrazu poisťovne v masovokomunikačných prostriedkoch, ale najmä
na rozvoj ľudských zdrojov a kvality pracovného prostredia. Pozornosť sa zamerala aj na
garanciu a posilnenie sociálnych istôt zamestnancov Sociálnej poisťovne, pričom sa v roku
2008 prvýkrát od roku 1999 podarilo zastaviť pokles reálnej mzdy zamestnancov.
Na zabezpečenie platobnej schopnosti poistných fondov boli orientované opatrenia v oblasti
výberu poistného a vymáhania pohľadávok. K efektívnemu využívaniu nákladov na správu
a výkon činnosti Sociálnej poisťovne prispel aj integrovaný systém správy finančných tokov,
ktorého ďalšie dve etapy boli implementované v roku 2008. Najdôležitejšou aktivitou
s vplyvom na všetky oblasti výkonu činnosti Sociálnej poisťovne boli prípravy na zavedenie
eura. Išlo o komplexný proces, ktorý postihoval oblasť legislatívy, financovania, procesov,
informačného systému aj oblasť informovanosti klientov.
Po zmene vo funkcii generálneho riaditeľa v druhom polroku 2008 sa v zmysle zákona
o sociálnom poistení začali práce na aktualizácii stratégie Sociálnej poisťovne. Aktualizácia sa
zamerala hlavne na projekciu strategických cieľov do roku 2014, na aktualizáciu a na
spresnenie opatrení na ich dosiahnutie, ako aj na stanovenie nových opatrení zabezpečujúcich
podmienky na efektívnejší výkon jej činnosti.

Komunikácia s verejnosťou
So zámerom byť inštitúciou orientovanou na klienta sa po prvý raz pripravil 21. júna 2008 Deň
Sociálnej poisťovne. Vo všetkých pracoviskách inštitúcie na Slovensku sa uskutočnil deň
otvorených dverí s cieľom viac sa priblížiť občanom a poskytnúť im informácie o činnosti
Sociálnej poisťovne. Verejnosťou ho prijala pozitívne.
Od začiatku roka informovala Sociálna poisťovňa o zmenách v zákone o sociálnom poistení
a v zákone o starobnom dôchodkovom sporení účinných od 1. januára 2008, ako aj o prechode
na menu euro. Na tento účel využívala všetky komunikačné prostriedky – internetovú stránku
Sociálnej poisťovne, telefonické a elektronické poskytovanie informácií klientom alebo
médiám.
Základným prostriedkom na informovanie klienta bola internetová stránka Sociálnej
poisťovne, na ktorú je priamo napojená aj elektronická poradňa. V roku 2008 sa okrem
jej aktualizácie zdynamizovala úvodná strana, pridali sa rubriky Najžiadanejšie služby
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a Najčítanejšie stránky, k atraktívnosti stránky prispeli pohyblivé pútače. Klienti ocenili najmä
interaktívne služby, a to kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre samostatne
zárobkovo činné osoby, pre dobrovoľne poistené osoby a kalkulačku na informatívny výpočet
veku odchodu do dôchodku, ktoré pribudli v polovici roka. S cieľom upevniť spätnú väzbu
s klientom sa pripravil na internetovú stránku dotazník zameraný na zistenie spokojnosti
klientov so službami Sociálnej poisťovne.
V priamej poradenskej činnosti odbor komunikácie s verejnosťou zaevidoval a vybavil v roku
2008 spolu takmer 24 000 požiadaviek klientov zo všetkých oblastí sociálneho poistenia,
ďalších vyše tisíc postúpil na vybavenie vecne príslušným útvarom. Z celkového počtu
požiadaviek sa 9 200 týkalo informácií o druhom dôchodkovom pilieri. Okrem toho len vo
veciach dôchodkového poistenia sekcia dôchodkového poistenia vybavila osobne v klientskom
centre ústredia 26 201 klientov a telefonicky poskytla informácie 78 519 klientom.
Poisťovňa venovala pozornosť aj príprave informačných tlačovín. Bol vydaný informačný leták
Zmeny v systéme sociálneho poistenia od 1. januára 2008, ktorý bol distribuovaný do každej
domácnosti. V druhej polovici roka to boli zase tri letáky (vydané v spolupráci s MPSVR SR)
venované problematike prechodu našej meny na euro (Euro a dôchodky, Euro a platenie
poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Euro
a nemocenské dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky garančného poistenia).
Spolu s ďalšími krokmi, ktoré v roku 2008 urobila Sociálna poisťovňa vo vzťahu
k informovanosti občanov, možno napríklad v súvislosti s prechodom na euro hovoriť
o prakticky bezproblémovom zvládnutí tejto historickej zmeny.
Vo vzťahu k verejnosti výrazne pozitívnu úlohu zohrával odborný časopis Sociálnej poisťovne
Národné poistenie a aktívna spolupráca s časopisom Jednoty dôchodcov Slovenska Tretí vek,
kde poisťovňa publikovala články a aktuálne informácie určené seniorom.
V rámci sprístupňovania informácií podľa zákona o slobode informácií bolo vybavených
43 žiadostí o sprístupnenie informácií.
Sociálna poisťovňa pripravila pre novinárov 7 tlačových konferencií, 2 brífingy a seminár o
zdravotných kritériách na uznanie invalidity. Zabezpečila účasť svojich predstaviteľov
v diskusných a kontaktných reláciách Slovenského rozhlasu (Popoludnie s rozhlasom, Sobotné
dialógy, Šepkár), v STV (Správy a komentáre, Fokus, Lampáreň), v TA3 (Analýzy a trendy,
Peňaženka, Téma dňa) a ich prezentáciu v ďalších elektronických a tlačených médiách.
Mediálne výstupy v roku 2008 podľa mesiacov
Mesiac
01/2008
02/2008
03/2008
04/2008
05/2008
06/2008
07/2008
08/2008
09/2008
10/2008
11/2008
12/2008
Spolu

Počet
246
298
160
231
172
367
300
254
224
319
263
130
2964
17

400

350

300

250

200

150

100

50

0

01/2008

02/2008

03/2008

04/2008

09/2008

10/2008

11/2008

12/2008

05/2008

06/2008

07/2008

08/2008

Zahraničné vzťahy
Činnosť v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia bola zameraná na prípravu
aplikácie nového nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
a jeho vykonávacieho nariadenia. S tým súviseli aktivity v Správnej komisii pre sociálne
zabezpečenie migrujúcich osôb, v Technickej komisii pre spracovanie údajov a v Pracovnej
skupine pre sociálne otázky v Bruseli, ktorá prerokúvala záverečné články týkajúce sa
finančných ustanovení pripravovaného vykonávacieho nariadenia počas slovinského
predsedníctva v EÚ v prvom polroku a francúzskeho predsedníctva v druhom polroku 2008.
Významná bola aj príprava na elektronickú výmenou údajov (EESSI) v nadväznosti na úlohy
súvisiace s činnosťou Technickej komisie, v ktorej má Sociálna poisťovňa svojich zástupcov
a ktorí sa v roku 2008 zúčastnili na jej piatich zasadnutiach.
Sociálna poisťovňa plnila aj úlohy vyplývajúce z členstva v skupinách Európskej komisie ad
hoc pre dôchodky, pre identifikačný manažment a overovanie údajov, pre pracovné úrazy
a choroby z povolania a pre dávky v nezamestnanosti. Zástupcovia poisťovne sa zúčastnili na
10 zasadnutiach týchto skupín v Bruseli.
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Sociálna poisťovňa predkladala stanoviská k nótam Správnej komisie a aktívne spolupracovala
najmä s MPSVR SR a s ďalšími príslušnými inštitúciami pri vypracúvaní pozícií a stanovísk za
SR.
Riešila otázky aplikácie nariadení EÚ na dvojstranných rokovaniach s inštitúciami členských
štátov EÚ. Týkali sa oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového
poistenia, poistenia v nezamestnanosti, výberu poistného a uplatniteľnej legislatívy.
Uskutočnili sa s nemeckými inštitúciami DVKA, Spolkovou agentúrou práce a styčnými
orgánmi nemeckých nositeľov dôchodkového poistenia, írskou inštitúciou sociálneho poistenia
Welfare, maďarskou inštitúciou ONYF, Českou správou sociálneho zabezpečenia, inštitúciou
Spojeného kráľovstva Pension Service, belgickou inštitúciou ONSS, rakúskou inštitúciou
AUVA a so švédskou inštitúciou IAF. Sociálna poisťovňa sa zúčastnila na rokovaniach o
zmluvách o sociálnom zabezpečení s Austráliou, Kóreou a Izraelom.
Aktívne sa zapájala do činnosti medzinárodných organizácií – Medzinárodnej asociácie
sociálneho zabezpečenia (MASZ), Európskej platformy sociálneho poistenia (ESIP)
a Európskej asociácie lekárov v poisťovníctve (EUMASS), ktorých je členom. Zástupcovia
Sociálnej poisťovne sa zúčastnili na medzinárodných konferenciách v Budapešti, Ženeve,
Paríži, Brne, Berlíne, Kodani, Varšave a Prahe.
Sociálna poisťovňa v roku 2008 prijala zahraničné delegácie z Riaditeľstva celoštátneho
dôchodkového zabezpečenia Maďarskej republiky, Českej správy sociálneho zabezpečenia a
Ministerstva práce a dôchodkov Veľkej Británie.

Kontrola a sťažnosti
V rámci vnútornej kontrolnej činnosti ústredie skontrolovalo dodržiavanie zákona
o sociálnom poistení, ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov Sociálnej poisťovne v 8 pobočkách. Vykonalo aj 62 tematických kontrol a
4 mimoriadne tematické kontroly v pobočkách.
Zamestnanci útvarov kontroly pobočiek v roku 2008 skontrolovali 144 003 dávok
sociálneho poistenia v sume 965 243 450 Sk (32 040 212,77 €). To je 11,36 % z celkovej
sumy 8 499 771 772 Sk (282 140 724,65 €), ktorú vyplatili pobočky v roku 2008. Nedostatky
boli zistené v 395 prípadoch. Chybovosť pri skontrolovaných dávkach bola 0,27 %.
Pobočky vykonali 128 následných finančných kontrol, najmä výplaty jednotlivých druhov
dávok – overenie nároku na dávku, správnosti výpočtu, či bola dávka poukázaná v správnej
výške a správnemu poberateľovi.
Ekonomické kontroly (3 v ústredí a 30 v pobočkách) sa sústredili predovšetkým na finančné
operácie správneho fondu, tvorbu a použitie finančných prostriedkov sociálneho fondu, verejné
obstarávanie a účtovnú evidenciu a hospodárenie s majetkom poisťovne.
Vonkajšiu kontrolnú činnosť vykonávalo 250 zamestnancov útvarov kontroly pobočiek
najmä u zamestnávateľov, ktorí si neplnili povinnosti ustanovené zákonom o sociálnom
poistení. Išlo o 15 707 kontrol u 11 401 zamestnávateľov.
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V roku 2008 ústredie prijalo dovedna 949 sťažností, čo oproti roku 2007 predstavuje pokles
o 215 podaní (18,147 %). Z celkového počtu 735 priamo vybavených sťažností bolo 228
opodstatnených (28,79 %). Najviac sťažností (381) smerovalo do oblasti dôchodkového
poistenia. Aj pobočky dostali menej sťažností ako v roku 2007 – 373 sťažností oproti 465
sťažnostiam. Z 314 priamo vybavených sťažností bolo 54 opodstatnených (17,20 %). Proti
zamestnancom pobočiek smerovalo 44 sťažností, z toho 7 opodstatnených.
Pri zistení, že sťažnosť je opodstatnená, sa prijali a vykonali opatrenia na zníženie možnosti
výskytu negatívnych javov v činnosti zamestnancov poisťovne. Voči zamestnancom, ktorí
nedostatok v konaní spôsobili, boli prijaté adekvátne opatrenia.

Dozor štátu
Dozor štátu v Sociálnej poisťovni vykonávalo MF SR, MPSVR SR a Najvyšší kontrolný úrad
SR. MF SR uskutočnilo 4 dozorné akcie, MPSVR SR vykonalo 9 dozorných akcií, z toho 4
v ústredí a 5 v pobočkách, a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil
dve dozorné akcie. V prípade uložených opatrení bola dozornej skupine predložená správa
o ich splnení, prípadne plnení.

Zamestnanci
Činnosť v oblasti ľudských zdrojov bola zameraná na optimalizáciu kvalifikačnej štruktúry
zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, tvorbu systému motivácie a profesijnej
kariéry a na garanciu a posilnenie sociálnych istôt zamestnancov Sociálnej poisťovne.
Vzdelávanie zamestnancov zahŕňalo adaptačnú prípravu novoprijatých zamestnancov, rozvoj
odborných spôsobilostí, zvýšenie výkonnosti zamestnancov, skvalitňovanie služieb
poskytovaných klientom poisťovne, rozvoj počítačovej gramotnosti a jazykové vzdelávanie.
V októbri roku 2008 skončila v bratislavskom regióne realizácia projektu financovaného
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu s názvom Sociálna poisťovňa – nová proklientská
inštitúcia. Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť a zefektívniť služby Sociálnej poisťovne
inštitúciám, podnikom a fyzickým osobám na základe uskutočneného vzdelávania vlastných
zamestnancov. Na projekt bolo použitých počas dvoch rokov asi 17 miliónov korún
z Európskeho sociálneho fondu.
Na všetky formy vzdelávacích podujatí zabezpečovaných Sociálnou poisťovňou bolo
vynaložených spolu 6,4 milióna korún, osobitne na vzdelávanie zamestnancov v oblasti
informatiky sa vynaložilo ďalších 9, 9 milióna korún.
Popri zamestnaní študovalo na stredných a vysokých školách celkom 279 zamestnancov,
s ktorými boli uzatvorené dohody o zvýšení kvalifikácie.
V rámci starostlivosti o zamestnancov poskytla Sociálna poisťovňa zamestnancom finančné
prostriedky na jednorazovú sociálnu výpomoc v úhrnnej sume 233 000 Sk, na bezúročné
návratné pôžičky 1 460 000 Sk, na príspevky na zdravotné pomôcky vo výške 599 000 Sk a na
dopravu vo výške 3 617 000 Sk. Zároveň zabezpečovala stravovanie pre svojich zamestnancov.
Preventívne lekárske prehliadky a audiometrické vyšetrenia absolvovalo spolu 183
zamestnancov.
Zamestnancom, ktorí uzatvorili zamestnanecké zmluvy s doplnkovými dôchodkovými
spoločnosťami (DDS), sa poskytoval príspevok v súlade s uzatvorenými kolektívnymi
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zmluvami vo výške 3 – 6 % ich vyplatenej mzdy. Dovedna 4 882 zamestnancom (o 167 viac
ako v predchádzajúcom roku) boli poskytnuté príspevky v celkovej sume 28 259 000 Sk.
V doškoľovacích a rekreačných zariadeniach Sociálnej poisťovne a v rámci výmenných
rekreačných pobytov sa rekreovalo 2 482 zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Štatistické údaje z oblasti personálnej práce za rok 2008
Počty zamestnancov
Ukazovateľ
1. Kmeňový stav zamestnancov *) k 31. 12. 2007

Ústredie

Pobočky

Spolu

1 549

4 413

5 962

1 469

4 224

5 693

a) zamestnanci, ktorí uzatvorili pracovný pomer

194

495

689

b) zamestnanci, ktorí skončili pracovný pomer

159

425

584

4. Kmeňový stav zamestnancov k 31. 12. 2008

1 584

4 483

6 067

5. Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2008

1 503

4 285

5 788

81

198

279

2. Evidenčný stav zamestnancov **) k 31. 12. 2007
3. Pohyb zamestnancov v roku 2008

6. Počet zamestnancov na NV, MD, rodičovskej dovolenke
a pod. k 31. 12. 2008

*) Kmeňový stav zamestnancov = celkový počet zamestnancov, s ktorými má Sociálna poisťovňa uzatvorenú
pracovnú zmluvu.
**) Evidenčný stav zamestnancov = skutočný počet zamestnancov na pracovisku bez pracovného voľna bez
náhrady mzdy, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a pod.

Štruktúra kmeňového stavu zamestnancov z hľadiska dosiahnutého vzdelania k 31. 12. 2008
Vzdelanie

Ústredie

Pobočky

Spolu

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Základné

4

38

4

12

58

Vyučenie

14

46

42

29

131

Stredné

25

131

21

36

213

Úplné stredné

65

820

197

2 601

3 683

VŠ I. stupňa

12

32

32

321

397

VŠ II. stupňa

115

282

250

938

1 585

Spolu

235

1 349

546

3 937

6 067

Informačný systém
Rozvíjanie informačného systému Sociálnej poisťovne bolo zamerané najmä na zabezpečenie
prechodu na menu euro a na zavedenie legislatívnych úprav vyplývajúcich z noviel zákona o
sociálnom poistení (nález ÚS SR č. 204/2008 Z. z., zákon č. 434/2008 Z. z. a zákon č.
449/2008 Z. z.) a zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákon č. 62/2008 Z. z., zákon č.
434/2008 Z. z. a zákon č. 449/2008 Z. z.) a na sprístupnenie informácie o zmenách stavu
individuálneho účtu poistenca. Sociálna poisťovňa tiež plnila úlohy, ktoré jej vyplynuli
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z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a z Koncepcie rozvoja informačných
systémov verejnej správy. Zaviedla systémy na finančné riadenie inštitúcie a na zabezpečenie
riadenia prevádzky, technickej infraštruktúry a bezpečnosti svojho informačného systému.
V súvislosti s podporou výkonu dôchodkového poistenia boli v roku 2008 pripravené
v informačnom systéme dôchodkového poistenia viaceré nové aplikačné programové
vybavenia. Boli určené najmä na poukazovanie dôchodkov do zahraničia; na hromadné
určenie a výplatu novej sumy dôchodku od 1. júla 2008 pre 1 230 596 dôchodcov; na určenie
a poukazovanie sumy dôchodkov v eurách k 1. januáru 2009 pre 1 261 942 dôchodcov; na
prepracovanie informačného systému dôchodkového poistenia tak, aby umožňoval spracovanie
podľa potreby v slovenských korunách alebo v eurách a na duálne zobrazovanie po dni
zavedenia eura. Ďalšie programové vybavenia boli potrebné na hromadné určenie a výplatu
novej sumy dôchodku od 1. januára 2009 pre 1 245 774 dôchodcov a na evidenciu žiadostí
o príplatok k dôchodku politickým väzňom a stavu ich vybavenia.
V súvislosti s automatizáciou výkonu exekučných zrážok vykonávaných z dôchodkov bolo
v októbri 2008 odovzdané do rutinného používania programové vybavenie na výpočet
a prepočet exekučných zrážok a v priebehu októbra a novembra 2008 boli v oddelení zrážok
z dôchodkových dávok zapísané údaje do databázy systému exekučných zrážok okolo
14 500 poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonávajú zrážky z dôchodku. V decembri 2008
bolo v súvislosti s prechodom na euro prepočítaných 82 % exekučných zrážok.
Zmeny zákona o sociálnom poistení a zmeny súvisiace s prechodom na menu euro boli
zapracované i do informačných systémov dávkovej agendy úrazového poistenia,
nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti a poistenia v nezamestnanosti
a garančného poistenia.
Systém elektronického zberu údajov, ktorý zabezpečuje elektronizáciu komunikácie
Sociálnej poisťovne s klientmi, bol dopracovaný o ďalšie aplikačné služby zamerané na
skvalitnenie sprístupňovania informácií spolupracujúcim subjektom štátnej a verejnej
správy.
Na základe príslušných ustanovení zákona o sociálnom poistení bolo zabezpečené
sprístupnenie individuálneho účtu poistenca v tlačenej forme aj sprístupnením na
internetovej stránke Sociálnej poisťovne.
V súlade so spomínanými koncepciami týkajúcimi sa informatizácie verejnej správy poisťovňa
vypracovala Koncepciu rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne v horizonte
rokov 2008 – 2012. Uskutočnenie strategických úloh tejto koncepcie zabezpečí podmienky na
zvýšenie úrovne informatickej podpory výkonu procesov vo všetkých oblastiach určených
v stratégii Sociálnej poisťovne. V nadväznosti na koncepciu informačného systému bola
spracovaná štúdia realizovateľnosti Elektronizácia služieb v sociálnej oblasti. Na jej základe
sa pripravuje projekt, ktorý sa uskutoční v rámci Operačného programu informatizácie
spoločnosti.
V rámci globálnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne sa v informačnom systéme inštalovala nová
architektúra pre elektronický zber údajov. Použitá technológia zabezpečuje vysokú
dostupnosť údajovej základne a ochranu kritických dát pred stratou alebo zničením
v dôsledku technickej poruchy alebo poškodenia hardvérových komponentov, ako aj pred
prípadným možným zneužitím z internetu.
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