           
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
Zasadnutie č. 02/14

zápisnica – per rollam 06. - 25. marca 2014

Prítomní:
 Predseda DR SP: JUDr. Ján Richter – minister, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
 Podpredseda DR SP: Ing. Pavol Brnka – Zväz sklárskeho priemyslu SR Trnava,
RONA a.s.
 Podpredseda DR SP: JUDr. Marián Lacko – Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany
 Člen DR SP: Ing. Marek Lendacký – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Člen DR SP: Ing. Ján Lipiansky, PhD. – Jednota dôchodcov na Slovensku
 Člen DR SP: Mgr. Branislav Masár – Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
 Člen DR SP: Ing. Magdaléna Mellenová – Odborový zväz potravinárov SR
 Člen DR SP: Ing. Ján Mikulík – Ministerstvo financií SR
 Člen DR SP: JUDr. Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov SR
Neprítomní:
 Člen DR SP: JUDr. Ľudovít Paus – Združenie podnikateľov Slovenska
 Člen DR SP: Ing. Peter Pellegrini – štátny tajomník, Ministerstvo financií SR
Program rokovania:
1. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 12 k Verejnej realizačnej zmluve o dielo
č. 8 so spoločnosťou CSC Computer Sciences s.r.o.
Priebeh rokovania:
1. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 12 k Verejnej realizačnej zmluve o dielo
č. 8 so spoločnosťou CSC Computer Sciences s.r.o.
p. Mikulík mal k predloženému návrhu dodatku nasledovné pripomienky
 Bodom č. 4 v Čl. I Predmet dodatku sa do realizačnej zmluvy dopĺňa Harmonogram
a fakturačné objemy plnenia zmluvy v roku 2014. V tejto súvislosti upozornil
na nesúlad v sume uvedenej pri čísle dodávky 1.2.1 d) SW Oracle (203 368,80 eur)
so sumou uvedenou v priloženom súbore Excel – VRZ8+D_platby_roky 20112014_05032014, kde sa uvádza suma 399 844,80 eur a požiadal o zosúladenie
týchto súm.
 V návrhu dodatku sa zároveň uvádza, že z dôvodu pozdržania procesu verejného
obstarávania námietkou na Úrade pre verejné obstarávanie sú predmetom dodatku
i špecializované služby technickej podpory SW Oracle pre produkty a technológie
na obdobie do 28. februára 2014. Námietka bola Úradom verejného obstarávania
zamietnutá a služby na ďalšie obdobie budú zabezpečené zmluvným vzťahom
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s víťazom verejnej súťaže. Keďže bol návrh dodatku predložený na hlasovanie per
rollam až 6. marca 2014, nie je dostatočne odôvodnené prečo by Dozorná rada SP
mala hlasovať ex post o dodatku na špecializované služby technickej podpory SW
Oracle.
Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne p. Richter zaujal k preloženému návrhu
dodatku nasledovné stanovisko:
 P. Richter vyjadril nespokojnosť, že dodatok č.12 so spoločnosťou CSC nebol
uzatvorený začiatkom januára 2014, ale bol predložený na schválenie do DR
až 6. marca 2014, nakoľko už prebiehajú finančné plnenia bez platného titulu
(objednávka, zmluva, dodatok).
 Odporučil do DR odsúhlasiť Dodatok č. 12 CSC a vypustiť z predmetu dodatku:
nákup produktu Solarwinds, monitoring tlače. SW Oracle – špecializované služby
technickej podpory. Odporučil individuálne rokovať o poskytnutí špecializovanej
služby technickej podpory na obdobie do uzavretia zmluvného vzťahu z verejnej
súťaže“ Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií
Oracle“.
 P. Richter vykonal v návrhu Dodatku na strane č. 4 v tabuľke „Služby technickej
podpory pre prevádzkové licenčné SW vybavenie“ tieto zmeny:
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Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala
uznesenie č. 3/PR/2014
Dozorná rada Sociálnej poisťovne
Berie na vedomie
Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 12 k Verejnej realizačnej
č. 8 so spoločnosťou CSC Computer Sciences s.r.o. s pripomienkami

zmluve

o

dielo

Výsledky hlasovania formou per rollam:
číslo
návrhu

1

sa
zúčastnili
9

Počet členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne je 11, z toho
sa
súhlasili
nesúhlasili sa zdržali
ospravedlnený
nezúčastnili
s návrhom s návrhom hlasovania
2
0
8
0
1

Zapísala:
PhDr. Terézia Stiffelová
tajomníčka Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
V Bratislave, 25. marca 2014
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