VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
V ROKU 2009

Úvod
Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky 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 poistenie, garančné poistenie a poistenie
v nezamestnanosti. Poisťovňa vykonáva aj činnosti spojené so starobným dôchodkovým
sporením – 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 Európskej únie
a inštitúciami štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore, a inštitúciou Švajčiarskej konfederácie.

Orgány Sociálnej poisťovne
Orgánmi Sociálnej poisťovne sú:
a) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
b) Dozorná rada Sociálnej poisťovne,
c) riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.
Pri výkone svojej činnosti sa riadia zákonom o sociálnom poistení, ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi Sociálnej poisťovne.
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne. Riadi výkon sociálneho
poistenia a zodpovedá za hospodárenie Sociálnej poisťovne. Funkciu generálneho riaditeľa
vykonáva Ing. Dušan Muňko.
Dozorná rada
Dozorná rada je dozorný a kontrolný orgán poisťovne, ktorý kontroluje jej hospodárenie
s finančnými prostriedkami a dodržiavanie zákona o sociálnom poistení aj ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia poisťovne.
Predseda
Ing. Viera Tomanová, PhD.,
členovia
za vládu
Ing. Peter Sika, PhD.,
Ing. František Palko,
Ing. Marek Lendacký,

štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky,
štátny tajomník, Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
generálny riaditeľ sekcie stratégie, Ministerstvo financií
Slovenskej republiky,

za reprezentatívne združenia zamestnávateľov
JUDr. Ľudovít Paus,

generálny sekretár, Združenie podnikateľov Slovenska,

Ing. Pavol Brnka,
JUDr. Peter Masár,
Mgr. Branislav Masár,

predseda predstavenstva, Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej
republiky,
prezident, Slovenský živnostenský zväz, do 30. 6. 2009,
špecialista na pracovnoprávnu legislatívu, Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, od
2. 12. 2009,

za reprezentatívne združenia odborových zväzov
Ing. Magdaléna Mellenová, predsedníčka, Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky,
JUDr. Jana Sláviková,
poradca pre verejné a súkromné právo, Konfederácia odborových
zväzov Slovenskej republiky,
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 do 30. 6. 2009 JUDr. Peter Masár a JUDr.
Marián Lacko. Od 1. 7. 2009 vykonával funkciu podpredsedu dozornej rady JUDr. Marián
Lacko.
Na 9 zasadnutiach dozorná rada prijala spolu 119 uznesení. Schválila postup Sociálnej
poisťovne pri vyrovnávaní deficitu v starobnom poistení, viacero návrhov týkajúcich sa
verejného obstarávania v poisťovni a Výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne za rok
2008. Prerokovala správu o plnení strategických zámerov činnosti poisťovne v roku 2008,
účtovnú závierku poisťovne za rok 2008, návrh zmluvy o postúpení pohľadávok, návrh na
odpísanie pohľadávok poisťovne a návrh legislatívnej úpravy, ktorou sa ustanoví inštitút
mimoriadneho odpustenia povinnosti zaplatiť penále. Zaoberala sa správou o hospodárení
Sociálnej poisťovne v roku 2008, vyhodnotením odpustenia povinnosti zaplatiť penále v roku
2008, návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2010 a rozpočtovým výhľadom na roky
2011 a 2012, plnením opatrení v oblasti správy a vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne,
vymáhaním pohľadávok exekútormi, stavom výberu poistného a na každom svojom zasadnutí
vývojom pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam. Pozornosť
venovala aj kontrolnej činnosti a vybavovaniu sťažností.
Riaditelia pobočiek
Pobočku riadi riaditeľ pobočky a za jej činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi. Riaditeľ
pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo veciach patriacich do pôsobnosti pobočky.
Kompetencie riaditeľa pobočky vymedzuje zákon o sociálnom poistení, štatút Sociálnej
poisťovne a kompetenčný poriadok Sociálnej poisťovne. V roku 2009 boli uskutočnené 3
personálne zmeny vo funkcii riaditeľov pobočiek – v Rožňave, Dunajskej Strede a Žiline.

Riadenie a organizácia
Ústredie a pobočky sú organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne. Sídlom ústredia je
Bratislava. Ústredie riadi generálny riaditeľ a za činnosť Sociálnej poisťovne ako celku
zodpovedá vláde Slovenskej republiky. Sociálna poisťovňa má 38 pobočiek. V rámci územnej
pôsobnosti niektorých pobočiek pôsobí spolu 42 vysunutých pracovísk.
Organizačný poriadok Sociálnej poisťovne prešiel dvoma zmenami. Prvý dodatok od 1.
januára 2009 zrušil odbor procesov a systémových zmien v priamej riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa a zmenil kompetencie riaditeľov pobočiek v oblasti uzatvárania
nájomných zmlúv a zmlúv o predaji prebytočného drobného hmotného majetku v užívaní
pobočky. Druhým dodatkom, účinným od 1. októbra 2009, sa spresnili väzby v niektorých

organizačných útvaroch a riadiacich procesoch. V kancelárii generálneho riaditeľa sa vytvoril
odbor organizácie a riadenia výkonu a pre oblasť komunikácie s verejnosťou sa vytvoril
komunikačný odbor s dvoma novými oddeleniami – tlačovým oddelením vrátane redakcie
časopisu Sociálne poistenie a callcentrom. V sekcii nemocenského poistenia, úrazového
poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia a lekárskej posudkovej činnosti
sa zlúčil odbor úrazového poistenia s odborom poistenia v nezamestnanosti a garančného
poistenia a agenda systémových analýz vybraných poistných oblastí sa začlenila do oddelenia
metodiky a právnej agendy. V sekcii ekonomiky sa vytvoril odbor systémového riadenia
pohľadávok so zámerom zefektívniť komplexnú prácu s pohľadávkami.
Najmä v súvislosti so zavedením meny euro od 1. januára začal platiť v novom úplnom znení
mzdový poriadok a v nadväznosti na zmeny zákona o sociálnom poistení zmenili sa pravidlá
financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne.
Na riadenie organizačných zložiek Sociálnej poisťovne ústredie vydalo v roku 2009 spolu
76 vnútorných predpisov, z toho 37 príkazov generálneho riaditeľa a 39 metodických
usmernení. Riaditelia pobočiek vydali spolu 653 svojich príkazov.
Generálny riaditeľ v roku 2009 zvolal 21 operatívnych porád vedenia Sociálnej poisťovne,
na ktorých uložil 151 úloh týkajúcich sa najmä výkonu sociálneho poistenia a s tým
súvisiacich činností, a 5 pracovných porád s riaditeľmi pobočiek. Organizačné útvary
ústredia uskutočnili 37 pracovných porád s vedúcimi zamestnancami príslušných
organizačných útvarov pobočiek, ktorých cieľom bola jednotná aplikácia zákona
o sociálnom poistení vo všetkých organizačných zložkách poisťovne.
Sociálna poisťovňa sledovala aj zefektívnenie riadenia a organizácie činnosti pobočiek, a to
ich komplexnou reštrukturalizáciou, ktorá by čo najlepšie naplnila stratégiu poisťovne
v oblasti orientácie na klientov. Z rozboru územnej dostupnosti pobočiek a ich vysunutých
pracovísk pre verejnosť vyplynula potreba reštrukturalizovať sieť pobočiek
v Bratislavskom kraji, a tak s účinnosťou od 1. júla 2009 boli zriadené vysunuté
pracoviská v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Dobudovalo sa aj vysunuté pracovisko
v Kysuckom Novom Meste, ktoré od 1. júla 2009 poskytuje služby občanom ako stále
pracovisko s celotýždennou prevádzkou.
Na základe podnetov od občanov poisťovňa zmenila úradné hodiny pre verejnosť tak, aby
sa rozšírili možnosti vybavovania klientov aj po ich pracovnom čase. Od 2. marca 2009 sa
stanovili vo všetkých pobočkách jednotné úradné hodiny, ktoré boli predĺžené v pondelok
a stredu do 18. hodiny. Bez úradných hodín pre verejnosť bol stanovený len jeden deň v
týždni, a to štvrtok, no pokladňa a podateľňa v pobočkách sú otvorené aj v tento deň. Počas
obedňajšej prestávky sa hodiny pre verejnosť neprerušujú.
Ústredie dostalo 1 277 101 podaní a odoslalo 2 865 912 zásielok. Z toho v mimoriadnom
pracovnom režime bolo spracovaných a expedovaných 1 121 095 rozhodnutí v súvislosti
so zvyšovaním dôchodkových dávok od 1. januára 2009, 209 666 rozhodnutí o zvyšovaní
dôchodkových dávok od 1. januára 2010, 40 694 oznámení o prevedení vymáhania
pohľadávky do mandátnej správy, 432 819 vyhlásení sporiteľa o tom, že nechce byť
účastníkom starobného dôchodkového sporenia, a 3 156 informácií o zmenách individuálneho
účtu poistenca. Výdavky na poštovné dosiahli 3 629 263,51 eura.

Organizačná štruktúra ústredia (k 31. 12. 2009)

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
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

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
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
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
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
najrozsiahlejšou činnosťou poisťovne.
V oblasti dôchodkového poistenia ústredie poisťovne v roku 2009 zaregistrovalo 1 067 030
podaní. Tieto podania obsahovali 95 258 žiadostí občanov o niektorú z dávok dôchodkového
poistenia. Poisťovňa vydala 254 729 rozhodnutí o týchto dávkach. Okrem toho poslala
poberateľom dôchodkov (od 28. decembra 2009 do 25. januára 2010) celkovo 1 275 399
rozhodnutí o zvýšení dôchodkov v rámci hromadného zvyšovania dôchodkov v roku 2009.

Sociálna poisťovňa v roku 2009 vyplácala dávky dôchodkového poistenia
prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., 725 316 dôchodcom a 515 817 dôchodcom
mesačne na účty v bankách. Do zariadení sociálnych služieb poukazovala dôchodky 14 631
dôchodcom mesačne hromadným poukazom a 3 159 dôchodcom na účty v bankách.
Poisťovňa spracovala a expedovala 159 282 poštových peňažných poukazov na výplatu
a 154 279 bezhotovostných denných poukazov na účty do bánk cez systém Štátnej
pokladnice.
V rámci vstupno-výstupnej kontroly automatizovaného spracovania dôchodkovej agendy
dát bolo spracovaných dovedna 1 312 605 vstupných a výstupných dokladov
automatizovaného spracovania dôchodkovej agendy a v rámci centralizovaného zberu údajov
boli zapísané údaje z 385 131 dokladov.
V dávkovej registratúre je uložených približne 2,1 milióna aktívnych a neaktívnych
dávkových spisov dôchodcov. Evidencia nárokových podkladov obsahuje okolo
35,7 milióna evidenčných listov dôchodkového poistenia; na založenie do tejto evidencie
pobočky a iné subjekty odstúpili 601 729 evidenčných listov dôchodkového poistenia.
V evidencii likvidačných dokladov je zaradených približne 2,5 milióna dokladov.
K dávkovým spisom bolo pripojených 961 911 prijatých podaní a výstupných produktov
vyhotovených výpočtovou technikou.
V optickom archivačnom systéme bolo naskenovaných 1 298 484 zložiek, čo predstavuje
1 364 059 evidenčných listov dôchodkového poistenia. Na diskové pole bolo zapísaných
spolu 72 943 511 dokladov.
Od 1. januára 2010 Sociálna poisťovňa hromadne zvýšila dôchodkové dávky a sociálne
dôchodky. Celková mesačná suma zvýšenia v rámci hromadnej úpravy bola 12 640 000 eur,
priemerná mesačná suma zvýšenia bola 8,10 eura. Výplatu zvýšených dôchodkových dávok
Sociálna poisťovňa zabezpečila od ich výplatného termínu v januári 2010.
Sociálna poisťovňa v decembri 2009 vyplatila oprávneným poberateľom dôchodku vianočný
príspevok v sume 66,39 eura 65 600 poberateľom dôchodku, v sume 58,09 eura 381 400
poberateľom dôchodku a v sume 49,80 eura 678 500 poberateľom dôchodku. Výdavky na
vianočný príspevok vrátane výdavkov súvisiacich s výplatou dosiahli okolo 61 miliónov
eur.
V oblasti automatizácie procesov dôchodkovej agendy sa overovalo programové vybavenie
na výpočet jednotlivých dôchodkových dávok. V prvej etape projektu ePortál a hybridná
komunikácia sa riešilo vyhotovovanie elektronických evidenčných listov dôchodkového
poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby v
pobočkách vrátane ich elektronického doručovania ústrediu; od 28. decembra 2009 je
v rutinnej prevádzke vo všetkých pobočkách.
Poisťovňa pokračovala v druhej etape automatizácie vykonávania exekučných zrážok
z dôchodkových dávok. Z dôvodu zmeny sumy životného minima bolo v júni 2009 v systéme
automaticky prepočítaných 16 499 exekučných zrážok z dôchodkových dávok. V decembri
2009 z dôvodu zvýšenia dôchodkových dávok od 1. januára 2010 bolo automaticky
prepočítaných 20 875 exekučných zrážok.
Dopĺňala sa funkcionalita programového vybavenia v oblasti rozhodovania o nároku na
dôchodkovú dávku a na jej výplatu podľa medzinárodných predpisov a začala sa rutinne
používať automatická kontrola žitia poberateľov dôchodkov, ktorým sa dôchodok vypláca
mimo územia Slovenskej republiky.

Nemocenské poistenie
Sociálna poisťovňa vyplatila v roku 2009 dovedna 1 670 186 nemocenských dávok
v celkovej sume 316 679 705 eur. V oblasti nemocenského poistenia len pobočky vydali
679 383 prvostupňových rozhodnutí, vystavili 622 764 interných potvrdení, vydali
a v rámci poradenskej činnosti bežnou spisovou agendou bez vydania rozhodnutia vybavili
bezmála 923 806 podaní. V súvislosti s voľným pohybom osôb vystavili 18 871 Eformulárov. Ústredie v rámci rozhodovania o odvolaniach vybavilo 504 podaní.
Priemerná výška nemocenských dávok na 1 prípad
Druh dávky

Priemerná výška (v Sk, r. 2009 v eurách)
Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Nemocenské

3 951

4 241

4 758

185

Ošetrovné
Vyrovnávacia dávka

1 348
1 093
6 245

1 508
879
6 800

1 652
1 171
7 716

64
46
286

Materské

Priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti v SR dosiahlo 4,019 %. V porovnaní
s rokom 2008 je to o 0,637 percentuálneho bodu viac.
Najvyššie a najnižšie priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti podľa pobočiek

Najnižšie percento DPN
Bratislava

2,113

Najvyššie percento DPN
Stará Ľubovňa

8,798

Žiar nad Hronom

2,537

Svidník

7,383

Rožňava

2,689

Vranov nad Topľou

7,261

Jeden prípad dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2009 trval v priemere 44,87 dňa, čiže
v porovnaní s rokom 2008 dlhšie o 6, 91 dňa.

Úrazové poistenie
Poisťovňa k 31. decembru 2009 evidovala spolu 158 243 poistných udalostí, z nich bolo
14 121 nových pracovných úrazov a 572 nových chorôb z povolania. Na ich základe
poskytovala úrazové dávky 20 424 poberateľom, z toho 18 888 poškodeným následkom
pracovného úrazu, 1 344 poškodeným následkom choroby z povolania a 197 pozostalým či
iným oprávneným osobám po poškodenom. Pobočky prijali 27 537 žiadostí o úrazové dávky.
V 299 prípadoch riešili poistné udalosti, ktoré sa stali mimo územia Slovenskej republiky
Pobočky poisťovne vydali 24 887 rozhodnutí, z toho 825 o nepriznaní nároku na dávku.
V súvislosti s výkonom dávkovej agendy úrazového poistenia vydali vyše 20 654 výziev na
odstránenie nedostatkov podania a vybavili ďalších takmer 23 177 podaní. Vyplatili 41 192
plnení v úhrnnej sume takmer 19 a pol milióna eur.
Ústredie vydalo 824 rozhodnutí v konaní o nároku na úrazovú rentu – 568 o priznaní nároku
na dávku a na jej výplatu, 66 o priznaní nároku na úrazovú rentu a nepriznaní nároku na jej
výplatu, 117 o nepriznaní nároku na príslušnú úrazovú dávku a 73 rozhodnutí o zániku nároku

na dávku. Ústredie vydalo ďalších 311 rozhodnutí v rámci konaní, z toho 61 o prerušení
konania, 20 o zastavení konania vo veci nároku na úrazovú rentu alebo pozostalostnú úrazovú
rentu a 230 rozhodnutí v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR č. 204/2008 Z. z. z 30.
apríla 2008.
Ústredie zabezpečilo valorizáciu úrazových rent od 1. januára 2010 o 3,05 % u 5 850
poberateľov úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty. V roku 2009 sa vyplácali úrazové
renty 6 567 poberateľom, z toho 2 671 poberateľom následkom pracovného úrazu a 3 896
poberateľom následkom choroby z povolania. Celkovo im bolo vyplatených 72 159 plnení.
Pozostalostné úrazové renty sa vyplácali 274 poberateľom, ktorým sa celkove vyplatilo 3 153
plnení. Úhrnná vyplatená suma obidvoch dávok presiahla 19 620 000 eur.
Ústredie spracovalo podklady na zúčtovanie plnení vyplatených v roku 2004 a 2005, ktoré
vyplývali zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a chorobe
z povolania vzniknutých pred 26. novembrom 1993. Napriek tomu, že zákon o sociálnom
poistení zaväzoval zamestnávateľa odovzdať do 31. decembra 2003 súvisiace doklady
preukazujúce nárok na vyplácané plnenia, ktorých výplatu prevzala Sociálna poisťovňa od
1. januára 2004, ich odovzdávanie pokračovalo aj v roku 2009, keď pobočky prevzali ďalších
33 výplat plnení.

Poistenie v nezamestnanosti
Pobočky dostali 609 058 podaní týkajúcich sa dávky v nezamestnanosti a poberateľov tejto
dávky, oproti roku 2008 o 58 % viac. Najväčšiu časť tvorili žiadosti o dávku – 256 954.
Celkovo pobočky vydali 313 272 rozhodnutí o dávke v nezamestnanosti.
V auguste 2009 bol vykázaný najvyšší počet poberateľov dávky v nezamestnanosti – 63 495.
Priemerný mesačný počet poberateľov tejto dávky v roku 2009 bol 50 602, najvyšší od roku
2005. Medziročný rast priemerného počtu poberateľov predstavuje 125 %.
Poisťovňa vynaložila na dávky v nezamestnanosti 172 579 000 eur. Priemerná vyplácaná
suma dávky predstavovala 284,30 eura. Najvyššia priemerná suma dávky bola v územnej
pôsobnosti pobočky Bratislava (438,80 eura), najnižšiu priemernú sumu vyplácala pobočka
Svidník (197,90 eura).
Prehľad dávky v nezamestnanosti za roky 2004 až 2009
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Výdavky DN
(v tis. eur)
131 850
80 985
63 982
59 654
66 274
172 579

Priemerný mesačný
počet poberateľov DN
75 897
38 497
26 991
22 311
22 527
50 602

Priemerná suma DN
na jedného poberateľa
(v eurách)
144,80
175,40
197,60
222,90
245,20
247,65

V priebehu roka 2009 stúpol počet vybavovaní v oblasti dávky v nezamestnanosti v súvislosti
s nariadením EHS č. 1408/71 a vykonávacím nariadením č. 574/72. Pobočky sa zaoberali
celkovo 24 861 prípadmi spojenými so sociálnym zabezpečením vo vzťahu k štátom EÚ,
EHP a Švajčiarska, ktoré sa týkali dávky v nezamestnanosti. V medziročnom porovnaní ide
o 117-percentné zvýšenie.

V najvyššej miere stúpol počet vyžiadaných formulárov E301 z inštitúcií iných členských
štátov EÚ. Tento stúpajúci trend odzrkadľuje situáciu na trhu práce v eurozóne a poukazuje
na návrat migrujúcich zamestnancov späť do miesta bydliska.
Prehľad ukazovateľov o migrujúcich pracovníkoch za oblasť dávky v nezamestnanosti

2006

Vyžiadané
formuláre
E301
5 454

Vydané
formuláre
E301
913

2007

6 786

2008
2009

Rok

Import DvN

Export DvN

Spolu

34

65

6 466

850

31

27

7 694

9 943

1 393

84

22

11 442

21 337

3 027

480

17

24 861

Výrazne najväčší počet tvorili vyžiadané formuláre E301 – 21 337. Ich počet vzrástol oproti
roku 2008 o 115 %. Najviac ich bolo vo vzťahu k Českej republike (10 006 prípadov), Veľkej
Británii (4 447 prípadov) a Maďarskej republike (3 839 prípadov). Rovnako stúpol aj počet
formulárov E301, ktoré pobočky vydali žiadateľom alebo inštitúciám iných štátov EÚ
s potvrdením období poistenia v nezamestnanosti nadobudnutých v systéme sociálneho
poistenia v SR. Celkovo vydali 3 027 týchto formulárov, čo je 117-percentný rast oproti roku
2008. Najvyšší počet bol vydaný pre Českú republiku (1 318), Maďarskú republiku (694)
a Taliansko (371).
V roku 2009 sa značne zvýšil aj počet žiadateľov, ktorí si ako nezamestnané osoby hľadali
prácu počas obmedzeného obdobia v inom členskom štáte a súčasne si ponechávali nárok na
dávku, ktorý im vznikol v inom členskom štáte (tzv. import dávky v nezamestnanosti).
Pobočky v priebehu roka vyplácali 480 žiadateľom importovanú dávku v
nezamestnanosti, ktorá je potom predmetom refundácie z príslušného členského štátu EÚ,
ktorý umožňuje export tejto dávky. Zvýšenie oproti roku 2008 predstavuje 471 %. Najväčší
počet žiadateľov o import tejto dávky na územie Slovenskej republiky bol z Írska (375
prípadov). Export dávky, na ktorú vznikol nárok v SR, predstavoval 17 prípadov.
Poisťovňa potvrdila tiež 12 formulárov ES-BDZ v zmysle nariadenia Rady EHS č. 259/68,
ktoré ustanovuje podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov európskych
spoločenstiev, pre bývalých dočasných zamestnancov európskych spoločenstiev, ktorí sa stali
nezamestnanými.

Garančné poistenie
Prostriedky z fondu garančného poistenia sa požívajú v prípade platobnej neschopnosti
zamestnávateľa. V roku 2009 bolo celkovo 174 platobne neschopných zamestnávateľov,
ktorých zamestnancom poisťovňa poskytla dávka garančného poistenia. Oproti roku 2008
bolo takýchto zamestnávateľov o 181 % viac. Nepriaznivá situácia na trhu práce a dosah
finančnej krízy sa prejavili tiež zvýšeným čerpaním výdavkov na dávku garančného poistenia.
Medziročné zvýšenie predstavuje 93 %. Priemerná vyplatená suma tejto dávky sa odvíja od
priemernej mzdy zamestnancov daného zamestnávateľa a od rozsahu neuspokojených
mzdových nárokov. Dovedna 8 114 zamestnancom platobne neschopných zamestnávateľov
Sociálna poisťovňa vyplatila na dávke garančného poistenia spolu 9 872 000 eur.

Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov pre nárok na dávku garančného poistenia
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Počet platobne
neschopných
zamestnávateľov
91
108
80
58
62
174

Počet
poberateľov
DGP
3 792
4 492
2 604
2 821
4 308
8 114

Výdavky DGP
(v tis. eur)

Priemerná suma DGP
(v eurách)

2 828
3 959
2 569
2 304
5 111
9 872

745,80
881,40
986,70
816,80
1 186,50
1 216,70

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
73 402 prípadov, v porovnaní s rokom 2008 o 13 751 prípadov menej. V rámci zisťovacích
lekárskych prehliadok na účely invalidity posudkoví lekári pobočiek prerokovali 23 529
prípadov. Z toho bola uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 40 %, ale najviac o 70 % v 12 712 prípadoch a uznaná invalidita s mierou
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v 7 031 prípadoch.
Posudkoví lekári neuznali invaliditu v 3 786 prípadoch.
Kontrolné lekárske prehliadky sa vykonávali podľa zákona o sociálnom poistení
a v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR č. 460/2006 Z. z. 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 2009 bolo spolu vykonaných 43 591 kontrolných lekárskych prehliadok. Podľa §
263a, § 263b zákona sociálnom poistení v znení zákona č. 529/2006 Z. z. sa uskutočnilo
10 971 kontrolných lekárskych prehliadok. Na účely bezvládnosti sa prerokovalo165
prípadov, na účely sirotského dôchodku bolo posúdených 382 prípadov nezaopatrenosti
dieťaťa a v konaní o opravnom prostriedku pobočky posúdili spolu 2 674 prípadov.
V rámci lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia bolo prerokovaných spolu 4 365
prípadov. Z nich 591 bolo zisťovacích lekárskych prehliadok na účely úrazovej renty, 111
prípadov sa týkalo jednorazového vyrovnania, 2 739 prípadov prerokovali pobočky na účely
náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a 686 prípadov v rámci
kontroly posudzovania účelnosti nákladov spojených s liečením. Jedenásť posudkových
lekárov ústredia ukončilo 2 934 prípadov na 885 zasadnutiach.
Kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu vykonali posudkoví lekári pobočiek u 3 273
ošetrujúcich lekárov. Dočasnú pracovnú neschopnosť kontrolovali u 505 564 osôb.
Dodržiavanie liečebného režimu kontrolovali pracovníci pobočiek u 96 929 dočasne
práceneschopných (v roku 2008 u 80 449). Podozrenie z porušenia liečebného režimu zistili
v 20 554 prípadoch. Z toho 4 742 poistencom ošetrujúci lekár dočasnú pracovnú neschopnosť
ukončil, 14 636 poistencom ju ospravedlnil. Porušenie liečebného režimu bolo overené v 881
prípadoch, čo je 4,29 % z počtu podozrení. V 862 prípadoch (97,8 %) boli poistenci hmotne
postihnutí v celkovej sume 79 091 eur. Okrem toho za porušenie povinností poistenca
pobočky uložili 295 pokút s celkovým postihom 3 432 eur.

Komunikácia s verejnosťou
Sociálna poisťovňa sa začiatkom roku 2009 sústredila na poskytovanie úplných
a konkrétnych informácií verejnosti o prechode na menu euro v oblasti platenia poistného
a poberania dávok sociálneho poistenia a na poskytnutie dostatočných informácií
o legislatívnych zmenách v starobnom dôchodkovom sporení. Občanov informovala o ich
nových nárokoch a právach, o postupoch pri ich uplatňovaní, ale aj o ich povinnostiach voči
Sociálnej poisťovni.
Internetová stránka bola najvyužívanejším prostriedkom na informovanie verejnosti a zároveň
dôležitým prostriedkom komunikácie s občanmi prostredníctvom priamej elektronickej
poradne. Dopĺňalo ju osobné, telefonické a elektronické poskytovanie všeobecných
aj individuálnych informácií, konzultácií a rád občanom, a to v kratších lehotách ako
v predchádzajúcom
roku,
pohotové
poskytovanie
informácií
a stanovísk
masovokomunikačným prostriedkom a sprístupňovanie informácií na základe zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
Sociálna poisťovňa pokračovala v obsahovom, vizuálnom i technickom zdokonaľovaní svojej
internetovej stránky. Rozšírila kapacitu telefónnej ústredne a zvýšila funkcionalitu
telefónnych liniek, ktoré zabezpečujú poradenskú činnosť a kontakt s klientom
prostredníctvom prenosu hlasovej komunikácie cez internet. V roku 2009 priamo poskytla
občanom 11 514 elektronických a 13 226 telefonických informácií prostredníctvom svojho
callcentra. V elektronickej poradni, ktorá je jeho súčasťou, zaznamenali 10 104 požiadaviek
občanov, z nich 8 980 vybavili priamo. Občania na odpoveď nečakali dlhšie ako tri dni.
Zvyšok žiadostí o radu alebo konzultáciu vybavili príslušné odborné referáty.
Konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti sociálneho poistenia individuálne poskytujú
popri informačno-poradenskom centre v ústredí aj takéto centrá v 26 pobočkách.
Najväčšiu časť informácií, ktoré celkovo poskytla poisťovňa svojim klientom, bola z oblasti
dôchodkového poistenia. Informáciu o stave svojho individuálneho účtu dostalo 10 924
poistencov, v klientskom centre zamestnanci poisťovne vybavili 42 126 občanov a
telefonicky poskytli informácie o dôchodkových dávkach a platení poistného na
dôchodkové poistenie 119 684 klientom.
Ďalšími formami pôsobenia na verejnosť a vytvárania objektívnej verejnej mienky o Sociálnej
poisťovni boli oznamy a tlačové správy zverejňované v tlačových agentúrach i na vlastnej
webovej stránke, účinkovanie predstaviteľov Sociálnej poisťovne v diskusných a kontaktných
reláciách elektronických masovokomunikačných prostriedkov. Súčasťou úsilia o vytváranie
pravdivého obrazu Sociálnej poisťovne v médiách bola korekcia nepravdivých, nepresných
alebo chybných zverejnených informácií. V odôvodnených prípadoch poisťovňa požiadala
o ich opravu a správne informácie zverejnila aj na vlastnej webovej stránke. Médiá priniesli
v roku 2009 spolu 2 360 výstupov, ktoré sa týkali činnosti Sociálnej poisťovne a sociálneho
poistenia.
V roku 2009 pokračovala Sociálna poisťovňa vo vydávaní odborného časopisu Národné
poistenie. Od júna 2009 došlo tak k zmene názvu na Sociálne poistenie, ako aj
k zdynamizovaniu a skvalitneniu obsahu časopisu a jeho grafickému oživeniu. Informácie
a poradenstvo o dôležitých zmenách v sociálnom poistení sa v ňom rozšírili aj
o oblasť pracovného práva, zamestnanosti a podnikania.
V rámci sprístupňovania informácií podľa zákona o slobode informácií bolo vybavených
151 žiadostí o sprístupnenie informácií (v 16 prípadoch poisťovňa odmietla sprístupniť
informácie a v 5 prípadoch to odmietla sčasti).

V priebehu roka sa pripravovalo sprístupnenie informácie o zmenách stavu individuálneho
účtu prostredníctvom elektronického portálu Sociálnej poisťovne. V októbri bola táto
elektronická služba spustená do overovacej prevádzky. Služba umožňuje použitím
štandardizovaného elektronického formulára, ktorý vyplní poistenec, prijať jeho požiadavku
na sprístupnenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za vybraný kalendárny rok
alebo kalendárne roky, a to najskôr od roku 2004.
Poistencom bolo vydaných viac ako 6 000 kariet GRID na pasívny prístup k informácii
o zmenách stavu svojho individuálneho účtu prostredníctvom internetovej stránky Sociálnej
poisťovne.
Mediálne výstupy v roku 2009 podľa mesiacov
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Zahraničné vzťahy
V oblasti sociálneho zabezpečenia EÚ Sociálna poisťovňa v roku 2009 rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch plnila úlohy vyplývajúce zo zabezpečovania nárokov migrujúcich
osôb. Vykonávala ich jednak v spolupráci s partnerskými inštitúciami na Slovensku, a to
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Úradom pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, ale najmä prostredníctvom komunikácie s jednotlivými príslušnými
inštitúciami sociálneho zabezpečenia v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho
priestoru a Švajčiarska.

Sociálna poisťovňa spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky pripravovala podklady a stanoviská súvisiace s prácou v pracovnej skupine Rady
pre sociálne otázky pri Európskej komisii v Bruseli a nót a stanovísk pre Správnu komisiu pre
sociálne zabezpečenie migrujúcich osôb. V ich rámci sa dokončoval text vykonávacieho
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup na
vykonávanie nariadenia (ES) 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.
V súvislosti s prechodom inštitúcií členských štátov EÚ na elektronickú výmenu údajov
podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia a jeho vykonávacieho nariadenia sa zástupcovia poisťovne zúčastnili
na zasadnutiach skupiny ad hoc pre prenosné dokumenty, zasadnutiach Technickej komisie
pre spracovanie údajov a na tematických seminároch zameraných na oblasť uplatniteľnej
legislatívy, poistenia v nezamestnanosti, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia,
ktoré organizovala Správna komisia pre sociálne zabezpečenie migrujúcich osôb.
V oblasti dvojstranných vzťahov s partnerskými inštitúciami členských štátov EÚ sa
uskutočnili rokovania s Riaditeľstvom celoštátneho dôchodkového zabezpečenia Maďarskej
republiky, s maďarským Národným fondom zdravotného poistenia a s Českou správou
sociálneho zabezpečenia. V rámci rozvíjania slovensko-rakúskej spolupráce medzi Sociálnou
poisťovňou a rakúskou Dôchodkovou poisťovňou sa konal Medzinárodný poradenský deň vo
Viedni s cieľom poskytnúť medzinárodné poradenstvo poistencom a poberateľom
dôchodkových dávok, ktorí získali obdobia poistenia podľa slovenskej aj rakúskej legislatívy
dôchodkového poistenia.
Sociálna poisťovňa mala svoje zastúpenie na zasadnutiach Európskej asociácie posudkových
lekárov, Európskej platformy sociálneho poistenia a Medzinárodnej asociácie sociálneho
zabezpečenia. Jej zástupcovia sa zúčastnili na medzinárodných konferenciách v Prahe,
Ženeve, Štokholme, Viedni a v Berlíne.
Sociálna poisťovňa prijala zahraničné delegácie z poľskej Inštitúcie sociálneho poistenia,
rakúskej Dôchodkovej poisťovne, thajského Úradu sociálneho zabezpečenia a Národného
dôchodkového úradu Kórejskej republiky.

Zamestnanci
Zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, zvyšovanie ich kvalifikácie, vytváranie
systému motivácie a profesijnej kariéry a garancia a posilnenie sociálnych istôt
zamestnancov Sociálnej poisťovne tvoria základ činnosti Sociálnej poisťovne v oblasti
ľudských zdrojov.
V roku 2009 sa pripravovali dva ďalšie projekty pre rozvoj ľudských zdrojov financované
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu – Vzdelávanie vybraných skupín
zamestnancov Sociálnej poisťovne a vytvorenie kompetenčného modelu v 7 krajoch
Slovenska a Vzdelávanie vybraných skupín zamestnancov Sociálnej poisťovne a vytvorenie
kompetenčného modelu v bratislavskom regióne. Hlavným cieľom projektov je skvalitniť
ľudské zdroje a zefektívniť vzdelávanie zamestnancov Sociálnej poisťovne.
Vzdelávanie zamestnancov sa orientovalo najmä na adaptačnú prípravu novoprijatých
zamestnancov. Bola vypracovaná a navrhnutá adaptačná príprava riaditeľov pobočiek,
doplnená a prepracovaná adaptačná príprava novoprijatých zamestnancov pobočiek. Tieto
dokumenty ladia so strategickými zámermi poisťovne.
Osobitne sa Sociálna poisťovňa venuje vzdelávaniu posudkových lekárov a ich stabilizácii
v inštitúcii. Novoprijatí lekári sú priebežne zaraďovaní do subšpecializačnej prípravy
v odbore posudkové lekárstvo, ktorá je podmienkou získania odbornej spôsobilosti a získania

licencie na výkon posudkovej činnosti. Na udržanie svojej odbornej spôsobilosti sú posudkoví
lekári povinní získavať kredity, ktoré potvrdzujú udržanie odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti posudkového lekára. Potrebné odborné vzdelávanie sa uskutočňuje pravidelne ako
Dni posudkového lekárstva. V novembri 2009 to boli už 41. Dni posudkového lekárstva.
Okrem toho sa posudkoví lekári zapájajú aj do individuálnych foriem rozširovania poznatkov
v posudkovej činnosti (stáže, semináre, diskusné sústredenia, tematické kurzy).
V hodnotenom období štúdiom popri zamestnaní na rôznych stupňoch škôl si zvyšovalo alebo
zvyšuje kvalifikáciu 18 zamestnancov ústredia a 145 zamestnancov pobočiek.
V rámci starostlivosti o zamestnancov poskytovala Sociálna poisťovňa aj v roku 2009
finančné prostriedky zamestnancom na jednorazovú sociálnu výpomoc, na bezúročné
návratné pôžičky, na príspevky na zdravotné pomôcky a príspevok na dopravu. Zároveň
zabezpečovala stravovanie pre všetkých svojich zamestnancov. Na preventívnych lekárskych
prehliadkach sa zúčastnilo 993 zamestnancov. Audiometrické vyšetrenia absolvovalo 23
zamestnancov pracujúcich na pracoviskách s nadmernou hladinou nepriaznivo pôsobiaceho
hluku.
Zamestnancom, ktorí uzatvorili zamestnanecké zmluvy s doplnkovými dôchodkovými
spoločnosťami, sa poskytoval príspevok v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vo
výške 3 – 6 % ich vyplatenej mzdy. Celková suma príspevkov predstavovala 1 388 341 eur (z
toho v ústredí 446 867 eur). Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia v doplnkových
dôchodkových spoločnostiach Tatra banka, Stabilita, ING Tatry-Sympatia, AXA a Aegon
využilo 4 835 zamestnancov (z toho v ústredí 1 277), o 47 menej ako v predchádzajúcom
roku.
V doškoľovacích a rekreačných zariadeniach a v zariadeniach, s ktorými má Sociálna
poisťovňa uzatvorenú dohodu o výmenných rekreačných pobytoch, sa rekreovalo 2128
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Sociálna poisťovňa naďalej umožňuje
zamestnancom ubytovať sa v Bratislave vo vlastnom ubytovacom zariadení.
Počty zamestnancov
Ústredie

Pobočky

Spolu

Kmeňový stav zamestnancov *) k 31. 12. 2008

Ukazovateľ

1 584

4 472

6 056

Evidenčný stav zamestnancov **) k 31. 12. 2008

1 503

4 276

5 779

a) zamestnanci, ktorí uzatvorili pracovný pomer

147

419

566

b) zamestnanci, ktorí skončili pracovný pomer

120

355

475

Kmeňový stav zamestnancov k 31. 12. 2009

1 611

4 537

6 148

Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2009

1 522

4 319

5 841

Pohyb zamestnancov v roku 2009:

Počet zamestnancov na pracovnom voľne bez náhrady mzdy,
materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke ap. k 31. 12.
89
218
307
2009
*) Kmeňový stav zamestnancov = celkový počet zamestnancov, s ktorými má SP 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. 2009
Vzdelanie

Ústredie
Muži

Pobočky
Ženy

Muži

Ženy

Spolu

4
1

39
47

9
35

14
27

66
110

Stredné

36

137

35

32

240

Úplné stredné

76

825

197

2508

3 605

VŠ I. stupňa

11

37

36

332

416

VŠ II. stupňa

122

276

248

1064

1 710

Spolu

250

1 361

560

3 977

6 147

Základné
Vyučenie

Príjmy a výdavky
Podľa schváleného rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2009 predpokladané zdroje mali
dosiahnuť spolu 6 295,0 milióna eur (vrátane 504,5 milióna eur zo Štátnych finančných
aktív Slovenskej republiky na vyrovnanie deficitu v dôsledku zavedenia druhého
dôchodkového piliera) a výdavky 5 554,0 milióna eur. Skutočné príjmy Sociálnej
poisťovne v období január až december 2009 (bez prevodu z roku 2008) dosiahli
5 401,7 milióna eur (vrátane Štátnych finančných aktív Slovenskej republiky), čo je plnenie
rozpočtu na 95,82 %. Výdavky (náklady) poisťovne v tom istom období dosiahli
5 758,2 milióna eur, čím poisťovňa splnila svoj rozpočet na 103,68 %. Tvorba fondov
(vrátane zostatkov z minulého roka) predstavovala celkovú sumu 6 178,0 milióna eur (plnenie
rozpočtu na 98,14 %). Spolu s prevodom zostatkov finančných prostriedkov z roku 2008 sa
skončilo hospodárenie poisťovne k 31. decembru 2009 bilančným rozdielom 419,8 milióna
eur, ktorý je o 321,2 milióna eur menší, ako sa predpokladalo v rozpočte.
Hospodárenie Sociálnej poisťovne v základných fondoch a rezervnom fonde solidarity
v bežnom roku sa skončilo schodkom 371,6 milióna eur, pritom hospodárenie základného
fondu starobného poistenia sa skončilo deficitom až 1 338,6 milióna eur.
V ostatných základných fondoch bola tvorba vyššia ako výdavky. Deficit v základnom fonde
dôchodkového poistenia bol vyrovnaný čiastočne zostatkom finančných prostriedkov z roku
2008, ale predovšetkým použitím prostriedkov rezervného fondu solidarity v sume 685,0
milióna eur, presunom finančných prostriedkov zo základného fondu úrazového poistenia v
sume 150,0 milióna eur, základného fondu poistenia v nezamestnanosti v sume 120,0 milióna
eur, základného fondu nemocenského poistenia v sume 105,0 milióna eur, zo základného
fondu invalidného poistenia v sume 100,0 milióna eur a zo základného fondu garančného
poistenia vo výške 24,0 milióna eur.
Na starobné dôchodkové sporenie boli postúpené príspevky na starobné dôchodkové
sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam v roku 2009 spolu s penále v sume
780,3 milióna eur, čiže v porovnaní s rozpisom viac o 60,2 milióna eur. Deficit v zdrojoch
vzniknutý v poisťovni z tohto dôvodu vyrovnalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky z
prostriedkov Štátnych finančných aktív Slovenskej republiky v sume 875,3 milióna eur.
Vyššia suma prostriedkov zo štátnych aktív čiastočne vyrovnala aj deficity vzniknuté
v predchádzajúcich rokoch.
Správny fond sa v roku 2009 tvoril

•
•
•
•

podielom 3,5 % z poistného, z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom a 3 %
z vrátených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, čo predstavuje 156,4 milióna
eur,
podielom 0,5 % z vybraných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, čo predstavuje
4,1 milióna eur,
z ostatných príjmov podľa zákona o sociálnom poistení v sume 1,1 milióna eur,
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v sume 0,3 milióna eur.

Spolu s prevodom zostatku z roku 2008 boli v roku 2009 disponibilné zdroje správneho
fondu 182,3 milióna eur. Na prevádzku použila Sociálna poisťovňa 146,9 milióna eur, t. j.
o 35,4 milióna eur menej, ako mala vytvorené zdroje v správnom fonde.
Výber poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 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 k predpisom poistného za bežný rok. Pri
hodnotení úspešnosti výberu bežného poistného za obdobie január až december 2009 ide
o pomer príjmov poistného (týkajúcich sa odvodových povinností za obdobie predpisov od
decembra 2008 do novembra 2009) a predpisov poistného za obdobie od decembra 2008 do
novembra 2009.
Vývoj úspešnosti výberu bežného poistného za obdobie od januára 2009 do decembra 2009
01/2009

02/2009

03/2009

04/2009

05/2009

06/2009

07/2009

08/2009

09/2009

10/2009

11/2009

12/2009

72,31 %

80,96 %

86,72 %

88,48 %

89,82 %

91,75 %

92,33 %

92,63 %

92,94 %

93,34 %

93,58 %

94,30 %

Pri hodnotení celkovej úspešnosti výberu poistného za obdobie január až december 2009 ide
o pomer príjmov bežného poistného a dlžného poistného, ktoré boli zaplatené v tomto období,
a predpisov poistného za obdobie od decembra 2008 do novembra 2009.
Vývoj celkovej úspešnosti výberu poistného za obdobie od januára 2009 do decembra 2009
01/2009

02/2009

03/2009

04/2009

05/2009

06/2009

07/2009

08/2009

09/2009

10/2009

11/2009

12/2009

80,54 %

87,13 %

91,76 %

92,88 %

93,39 %

94,92 %

95,35 %

95,19 %

95,27 %

95,37 %

95,52 %

97,24 %

V rámci rozhodovacej činnosti vo veciach poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie pobočky vydali dovedna 315 816 rozhodnutí.
Pohľadávky Sociálnej poisťovne na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie k 31. decembru 2009 dosiahli 826 236,8 tisíca eur a v porovnaní so stavom k 31.
decembru 2008 vzrástli o 35 612,5 tisíca eur (o 4,5 %). Pohľadávky na poistnom
predstavovali 457 889,3 tisíca eur (55,4 %) a pohľadávky na penále 285 918,7 tisíca eur (34,6
%). V rámci týchto pohľadávok Sociálna poisťovňa eviduje k 31. decembru 2009 pohľadávky
na poistnom z roku 1993 (pohľadávky štátu) v celkovom objeme 59 318,6 tisíca eur (7,2 %
z celkového objemu pohľadávok) a pohľadávky zo zúčtovania poistného z roku 1994 na
zdravotnom fonde v celkovom objeme 5 964,8 tisíca eur (0,7 %).

Podľa stavu vymáhaných pohľadávok Sociálnej poisťovne bol k 31. decembru 2009
z celkových pohľadávok na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
uplatnený niektorý zo sledovaných spôsobov vymáhania v 69,8 %, čo tvorí 75,3 %
z predpísaných pohľadávok. To predstavuje celkovú uplatnenú sumu 577 062,0 tisíca eur.
Podľa spôsobov vymáhania najväčší objem pohľadávok je uplatnený v exekučnom konaní
(335 876,3 tisíca eur) a v konkurznom konaní (136 086,4 tisíca eur).

Štruktúra pohľadávok Sociálnej poisťovne podľa najvýznamnejších spôsobov vymáhania

Spôsob vymáhania
Konkurzy
Vyrovnanie a reštrukturalizácia
Likvidácia
Dedičské konanie
Exekúcie
Povolené splátky dlžných súm
Mandátna správa
Iné spôsoby vymáhania
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)

Suma
(v tis. eur)
136 086,4
4 774,9
9 816,1
5 298,9
335 876,3
8 097,6
63 527,3
13 584,5

Podiel
(v %)
16,5 %
0,6 %
1,2 %
0,6 %
40,6 %
1,0 %
7,7 %
1,6 %

189 623,0

23,0 %

59 551,8

7,2 %

V roku 2009 Sociálna poisťovňa podľa zákona o sociálnom poistení odpísala pohľadávky v
celkovej v sume 42 197,9 tisíca eur.

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 48 tematických kontrol. Na
odstránenie zistených nedostatkov, ktoré neboli závažné, bolo prijatých spolu 37 opatrení.
Zamestnanci útvarov kontroly pobočiek v roku 2008 skontrolovali 152 362 dávok
sociálneho poistenia. Zistili 167 preplatkov v celkovej sume 323 579 eur a 255 nedoplatkov
dávok sociálneho poistenia v celkovej sume 280 660 eur. Na ich urovnanie boli prijaté
príslušné opatrenia. Aj spolu 244 následných finančných kontrol, ktoré vykonali pobočky,
odhalilo nedoplatky a preplatky dávok. Dovedna 11 prijatých opatrení smerovalo k
odstráneniu nedostatkov a príčin ich vzniku.
V roku 2009 sa uskutočnilo 39 ekonomických kontrol, 1 v ústredí a 38 v pobočkách. Ich
výsledkom bolo zistenie 985 nedostatkov a prijatie 96 opatrení na ich odstránenie.
Najzávažnejšie zistenie sa týkalo sprenevery peňažných prostriedkov v hotovosti v sume

30 509,29 eura. Na jeho základe bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania
trestného činu sprenevery.
Pri celkovo 15 948 vonkajších kontrolách zameraných na poistné na sociálne poistenie
zistené preplatky dosiahli spolu 918 383,44 eura a nedoplatky 1 194 084,90 eura.
Efektivita kontroly, čiže sumy, ktoré uhradili kontrolované subjekty (najmä zamestnávatelia)
od prevzatia oznámenia o vykonaní kontroly do právoplatnosti rozhodnutia vydaného po
kontrole, predstavovala celkovú sumu 4 216 342,74 eura.
V roku 2009 ústredie prijalo 1 272 sťažností (oproti roku 2008 viac o 323 sťažností, čiže o
34,04 %). Z celkového počtu 997 priamo vybavených sťažností, ktoré obsahovali 1 062
samostatných bodov, bolo 485 opodstatnených bodov (45,67 %). Najviac sťažností – 660,
ktoré obsahovali 708 samostatných bodov – smerovalo do oblasti dôchodkového poistenia.
Z toho 444 bodov bolo opodstatnených; týkali sa hlavne nedodržiavania zákonnej lehoty na
rozhodnutie a nesprávnej, prípadne oneskorenej výplaty dôchodkových dávok. Okrem toho
bolo vybavených 1 871 dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní, oproti roku 2008
o 151 podaní viac(o 8,78 %).
Pobočky zaznamenali o 42 sťažností (o 11,26 %) menej ako v roku 2008. Spolu dostali
331 sťažností. Z celkového počtu 272 priamo vybavených sťažností bolo 35 opodstatnených
(12,86 %). Najviac sťažností sa týkalo výberu poistného, posúdenia zdravotného stavu a
nemocenského poistenia. Proti zamestnancom pobočiek smerovalo 34 sťažností, z nich 5
bolo opodstatnených.

Dozor štátu
Štát vykonával dozor v Sociálnej poisťovni prostredníctvom Ministerstva financií
Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
a Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. MF SR uskutočnilo 3 dozorné akcie
(2 v ústredí a 1 súbežne v ústredí a v pobočke), MPSVR SR realizovalo 9 dozorných akcií (5
v ústredí, 2 v pobočkách a 2 mimoriadne v ústredí a vo vybraných pobočkách.) a NKÚ SR
uskutočnil 1 dozornú akciu v ústredí.

Záver
Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2009 poskytuje súhrnné údaje
o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2009 v jednotlivých oblastiach výkonu jej činnosti pri
aplikácii zákona o sociálnom poistení.
Významná zmena nastala v stanovení termínu valorizácie dôchodkových a úrazových dávok
od 1. januára namiesto od 1. júla. Táto zmena reaguje na rast spotrebiteľských cien skorším
zvýšením dávok a prispieva k rastu celoročných príjmov dôchodcov. K 1. januáru 2009 boli
dôchodkové dávky a úrazové dávky valorizované o 6,95 %.
Sociálna poisťovňa prepočítala všetky dôchodkové dávky na eurá a od 2. januára 2009 ich aj
v novej mene vypláca. Zároveň od 1. januára 2009 zvýšila dôchodkové dávky a úrazové
dávky. Písomné rozhodnutia o zvýšení dôchodku priebežne doručila vyše jeden a štvrť
miliónu poberateľov dôchodkových dávok na Slovensku.
Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2009 a prechod na euro si vyžiadali
okrem prevodu vyplácaných dôchodkov na euro i zodpovedajúce nevyhnutné zmeny
v programových aplikáciách informačného systému dôchodkového poistenia. Konverzia
systému na menu euro a valorizácia dôchodkov si vyžiadali veľký objem vnútorných a
externých kapacít. Sociálna poisťovňa preto podstatnú časť týchto zmien uskutočnila v
mimoriadnom pracovnom režime a počas nadčasovej práce.

V súvislosti s otvorením druhého dôchodkového piliera Sociálna poisťovňa prijala od
15. novembra 2008 do 30. júna 2009 od sporiteľov 65 975 oznámení o výstupe. Súčasne v
tom istom období vstúpilo do systému starobného dôchodkového sporenia 14 549 sporiteľov.
Sociálna poisťovňa požadovala od dôchodkových správcovských spoločností vrátiť za
vystúpených sporiteľov sumu 113 238 867 eur, spoločnosti jej vrátili 108 748 913 eur.
Sociálna poisťovňa sa v čase hospodárskej krízy musela vysporiadať s častým zneužívaním
sociálneho systému v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti.
Výrazne – o 390 % – sa zvýšil počet prípadov uplatnených nárokov na nemocenské
v ochrannej lehote. Posudkoví lekári pobočiek kontrolujú najmä opodstatnenosť takejto
dočasnej pracovnej neschopnosti. Veľký rast agendy dávok v nezamestnanosti a uplatňovania
nároku na nemocenské z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti si vyžiadali operatívne
opatrenia v oblasti mobility zamestnancov Sociálnej poisťovne bez zvýšenia ich evidenčných
stavov.
V roku 2009 sa Sociálna poisťovňa zaoberala problematikou personálneho obsadenia
výkonu lekárskej posudkovej činnosti. Problémy v tejto oblasti vyústili do situácie, že
Sociálnej poisťovni chýbajú mladí a perspektívni lekári, pretože tento odbor sa stal priveľmi
náročným a neatraktívnym. Na stabilizáciu posudkových lekárov a výraznejšie riešenie
problémov spojených s ich prijímaním Sociálna poisťovňa v roku 2009 zaviedla nový systém
odmeňovania a v dvoch etapách zvýšila mzdy posudkových lekárov.
Významným krokom vo vzťahu k poistencom Sociálnej poisťovne a zamestnávateľom bolo
otvorenie vysunutých pracovísk v okresoch Malacky, Pezinok a Senec od 1. júla 2009.
Sociálnej poisťovni sa týmto krokom podarilo začleniť do okresných štruktúr štátnej
a verejnej správy a miestnej samosprávy aj v týchto okresoch, ktoré patria medzi najväčšie
a najrýchlejšie sa rozrastajúce okresy podľa počtu obyvateľov v Slovenskej republike.
Predpokladaný zámer zriadiť vysunuté pracoviská sa potvrdil bezprostredne po ich spustení
do prevádzky – v júli a auguste 2009 tieto pracoviská navštívilo spolu 9 129 klientov.
Od 1. júna 2009 vydáva Sociálna poisťovňa odborný mesačník Sociálne poistenie. Pomáha
čitateľom zorientovať sa v otázkach dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia,
úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia, lekárskej posudkovej
činnosti a v ďalších súvisiacich aktuálnych problémoch. Tak časopis môže byť zdrojom
ďalších informácií o poisťovni a jej činnosti.

