           
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
Zasadnutie č. 02/13

zápisnica – per rollam

30. mája 2013

Prítomní:










Predseda DR SP: JUDr. Ján Richter – minister, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Podpredseda DR SP: JUDr. Marián Lacko – Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany
Podpredseda DR SP: Ing. Pavol Brnka – Zväz sklárskeho priemyslu SR
Trnava, RONA a.s.
Člen DR SP: Ing. Marek Lendacký – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Člen DR SP: JUDr. Ľudovít Paus – Združenie podnikateľov Slovenska
Člen DR SP: Ing. Ján Mikulík – Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: Ing. Magdaléna Mellenová – Odborový zväz potravinárov SR
Člen DR SP: JUDr. Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov SR
Člen DR SP: Ing. Ján Lipiansky, PhD. – Jednota dôchodcov na Slovensku

Neprítomní:



Člen DR SP: Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Člen DR SP: Mgr. Branislav Masár – Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR

Program rokovania:
1. Návrh obchodného a právneho vysporiadania používania/prevádzky
licenčných technológií ORACLE v informačnom systéme Sociálnej poisťovne
vo väzbe na vykonaný audit

Priebeh rokovania:
1. Návrh obchodného a právneho vysporiadania používania/prevádzky
licenčných technológií ORACLE v informačnom systéme Sociálnej
poisťovne vo väzbe na vykonaný audit
Materiál bol predložený v súvislosti s plnením uznesenia Dozornej rady Sociálnej
poisťovne č. 13/01/13 z 12. februára 2013.
P. Pellegrini uviedol, že vzhľadom k tomu, že Ing. Juraj Polák, štatutár spoločnosti
INDEXER, s.r.o., ktorá má predmetný kontrakt zrealizovať je zároveň poradcom
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Ministerstva financií SR pre projekt UNITAS, sa cíti ako štátny tajomník MF SR a člen
Dozornej rady Sociálnej poisťovne v tejto veci zaujatý a v konflikte záujmov. Požiadal
preto o vylúčenie z hlasovania v predmetnej veci a z vyššie uvedených dôvodov sa
hlasovania nezúčastnil.
P. Mikulík mal k predmetnému materiálu nasledovné pripomienky:
Podľa písmena b) návrhu uznesenia by sa na dofinancovanie obchodného
a právneho vysporiadania používania/prevádzky licenčných technológií ORACLE
v informačnom systéme Sociálnej poisťovne použil zostatok správneho fondu
Sociálnej poisťovne za rok 2012.
Ministerstvo financií SR súhlasí s použitím prostriedkov správneho fondu na uvedený
účel s tým, že žiada v súčasnosti zabezpečiť financovanie tejto zmluvy prioritne
v rámci schváleného limitu výdavkov správneho fondu na rok 2013. Použitie zostatku
správneho fondu Sociálnej poisťovne za rok 2012 žiada posunúť až na koniec roka
2013 pre prípad, že schválený limit výdavkov správneho fondu na rok 2013 nebude
postačovať na zabezpečenie všetkých nevyhnutných prevádzkových potrieb
Sociálnej poisťovne.
Dôvodom vyššie uvedenej požiadavky Ministerstva financií SR je, že schválený
rozpočet verejnej správy, ani rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2013 s použitím
prostriedkov správneho fondu z minulých rokov neuvažuje. Zvýšením výdavkov
správneho fondu o použitie zostatku správneho fondu Sociálnej poisťovne za rok
2012 by došlo k zhoršeniu hospodárenia Sociálnej poisťovne v roku 2013, a teda aj
k zhoršeniu rozpočtu verejnej správy v tomto roku.
P. Lendacký s predloženým materiálom súhlasil, do budúcna odporučil v čo najväčšej
možnej miere obmedziť používanie metódy RKBZ pri verejnom obstarávaní
v Sociálnej poisťovni.
Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 5/PR/2013
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
a) berie na vedomie
1. návrh obchodného a právneho vysporiadania používania/prevádzky
licenčných technológií ORACLE v informačnom systéme Sociálnej poisťovne
vo väzbe na vykonaný audit
2. návrh na použitie zostatku správneho fondu Sociálnej poisťovne za rok 2012
na
dofinancovanie
obchodného
a právneho
vysporiadania
používania/prevádzky licenčných technológií ORACLE v informačnom
systéme Sociálnej poisťovne
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b) schvaľuje
návrh Zmluvy o obchodnom a právnom vysporiadaní používania licenčných
technológií ORACLE v informačnom systéme Sociálnej poisťovne
Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

1

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
zúčastnili nezúčastnili s návrhom s návrhom hlasovania
9
2
9
0
0

Zapísala:
PhDr. Terézia Stiffelová
tajomníčka Dozornej rady
Sociálnej poisťovne

V Bratislave, 06. júna 2013

02/13 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne per rollam

3

