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Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie
informáciu o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne
v roku 2014.

Predkladacia správa
Informácia o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej
poisťovne v roku 2014 sa predkladá na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej
poisťovne v súlade s vecným a časovým plánom činnosti Dozornej rady Sociálnej
poisťovne v roku 2015.
V hodnotenom období bolo v celej Sociálnej poisťovni prijatých 678 sťažností,
čo oproti roku 2013, kedy bolo prijatých 620 sťažností, predstavuje nárast o 58
sťažností.
Odbor kontroly a sťažností protokolárne prijal celkom 563 sťažností,
čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 72 sťažností. Z celkového počtu 407 priamo
vybavených sťažností, ktoré obsahovali 428 samostatných bodov, bolo 265 bodov
opodstatnených. Najviac sťažností 297, ktoré obsahovali 315 samostatných bodov,
smerovalo do oblasti dôchodkového poistenia. Z toho bolo 245 bodov
opodstatnených. Týkali sa hlavne nedodržiavania lehoty ustanovenej zákonom
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), kde
nárast spôsobili
výsluhové dôchodky, nesprávnej, resp. oneskorenej výplaty
dôchodkových dávok, správnosti postupu zamestnancov (nesprávne vybavené
podanie, nepostúpenie dávkového spisu na ďalšie spracovanie a pod.),
nespokojnosti so sumou vyplácaných dávok (neoprávnená výplata dôchodkových
dávok, exekučné zrážky z dôchodkových dávok, preplatky a odňatie dôchodkových
dávok).
V pobočkách Sociálnej poisťovne došlo k poklesu prijatých sťažností. V roku
2014 bolo prijatých celkom 115 sťažností, čo oproti 129 sťažnostiam prijatým v roku
2013 predstavuje pokles o 14 sťažností. Z celkového počtu 83 priamo vybavených
sťažností, ktoré obsahovali 122 samostatných bodov, bolo 26 bodov opodstatnených.
Najviac sťažností sa týkalo výberu poistného, lekárskej posudkovej činnosti,
dôchodkového poistenia, vymáhania pohľadávok, nemocenského poistenia,
úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti. Proti zamestnancom pobočiek
smerovalo 10 sťažností, ktoré obsahovali 24 samostatných bodov, z ktorých bol
1 bod opodstatnený.
Sťažnosti boli podané v písomnej forme, elektronicky a minimálny počet
sťažností bol prijatý ústne.

INFORMÁCIA
O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V ORGANIZAČNÝCH ZLOŽKÁCH
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE V ROKU 2014
Informácia o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej
poisťovne bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“).
V roku 2014 bolo odborom kontroly a sťažností ústredia protokolárne prijatých
celkom 563 sťažností, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 72 sťažností
(14,66%). Z celkového počtu 407 priamo vybavených sťažností, ktoré obsahovali 428
samostatných bodov, bolo 265 bodov opodstatnených (61,92%). Možno konštatovať,
že miera opodstatnenosti sťažností v roku 2014, oproti roku 2013 vzrástla (Príloha
č. 1).
Z celkového počtu prijatých sťažností bolo 498 sťažností podaných fyzickými
osobami, 8 sťažností podaných právnickými osobami, od fyzických osôb
prostredníctvom inej fyzickej osoby (napr. advokáta, splnomocnenej osoby alebo
rodinného príslušníka) bolo prijatých 12 sťažností a sťažností podaných fyzickými
osobami prostredníctvom právnických osôb bolo zaznamenaných 44, anonymne bola
podaná 1 sťažnosť. Najviac sťažností bolo prijatých v písomnej forme.
Sťažnosti, v počte 297, ktoré obsahovali 315 samostatných bodov, smerovali
do oblasti dôchodkového poistenia. Z toho bolo 245 bodov opodstatnených
(77,78%). Sťažnosti sa týkali najmä nedodržania lehoty ustanovenej zákonom
o sociálnom poistení (výsluhové dôchodky), nesprávnej, resp. oneskorenej výplaty
dôchodkových dávok, správnosti postupu zamestnancov, nespokojnosti so sumou
vyplácaných dávok, neoprávnenej výplaty dôchodkových dávok, exekučných zrážok
z dôchodkových dávok, odňatie dôchodkových dávok.
V porovnaní s rokom 2013 počet sťažností vzrástol o 72, čo však nie je
spôsobené nesprávnym výkonom práce v oblasti dôchodkového poistenia, ale
nárastom sťažností poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí žiadali o priznanie
starobného dôchodku.
V oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok, starobného dôchodkového
sporenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
bolo prijatých 54 sťažností, ktoré obsahovali 55 samostatných bodov. Z uvedeného
počtu bolo 14 bodov opodstatnených (25,45%), ktoré sa týkali:
 v oblasti výberu poistného dodržania lehoty na riešenie odvolania, prieťahov
v konaní, vrátenia poistného zaplateného bez právneho dôvodu,
 v oblasti vymáhania pohľadávok exekúcií,
 v oblasti starobného dôchodkového sporenia postúpenia príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie dôchodcovskej správcovskej spoločnosti,
 v oblasti poistenia v nezamestnanosti nedodržania lehoty ustanovenej
zákonom o sociálnom poistení.
V oblasti lekárskej posudkovej činnosti bolo prijatých 33 sťažností, ktoré
obsahovali 34 samostatných bodov. Z nich boli 4 opodstatnené (11,76%), z ktorých
sa 3 týkali nedodržania lehoty ustanovenej zákonom o sociálnom poistení.

V oblasti nemocenského poistenia bolo v roku 2014 prijatých 9 sťažností, ktoré
obsahovali 9 samostatných bodov. Z uvedeného počtu bol 1 bod opodstatnený.
Opodstatnenosť sa týkala nevyplatenia nemocenských dávok.
Zo 4 sťažností, ktoré smerovali proti zamestnancom Sociálnej poisťovne, nebol
ani jeden bod zo 4 samostatných bodov opodstatnený. Okrem uvedeného bolo
vybavených 8 sťažností z ďalších oblastí (napr. nezaslanie dokumentov, odpovede
na žiadosti a pod.), ktoré obsahovali 8 samostatných bodov, z ktorých bol proti
zamestnancom 1 bod opodstatnený.
Okrem sťažností prijal odbor kontroly a sťažností v hodnotenom období aj 939
podaní a podnetov, ktoré boli buď priamo vybavené, alebo odstúpené vecne
príslušným útvarom Sociálnej poisťovne na priame vybavenie.
V roku 2014 bolo v pobočkách Sociálnej poisťovne prijatých 115 sťažností, čo
oproti 129 sťažnostiam prijatým v roku 2013 predstavuje pokles o 14 sťažností
(10,85%). Z celkového počtu 83 priamo vybavených sťažností, ktoré obsahovali 122
samostatných bodov, bolo 26 bodov (21,31%) opodstatnených (Príloha č. 2).
Najviac sťažností smerovalo do oblasti výberu poistného. Z 24 sťažností, ktoré
obsahovali 42 samostatných bodov bolo 19 bodov opodstatnených (45,24%).
Okrem uvedeného bolo v roku 2014 vybavených aj 17 sťažností v oblasti
lekárskej posudkovej činnosti, z ktorých nebol ani jeden bod z 20 bodov
opodstatnený.
V oblasti dôchodkového poistenia bolo vybavených 12 sťažností, ktoré
obsahovali 16 samostatných bodov, z ktorých bolo 5 bodov opodstatnených
(31,25%).
Proti zamestnancom pobočiek smerovalo 10 sťažností, ktoré obsahovali 24
samostatných bodov, z ktorých bol 1 bod opodstatnený (4,17%)
V oblasti pohľadávok bolo prijatých 9 sťažností, ktoré obsahovali 9
samostatných bodov, z ktorých nebol ani jeden bod opodstatnený.
V oblasti nemocenského poistenia, úrazového poistenia a poistenia
v nezamestnanosti bolo prijatých 11 sťažností. Z celkového počtu sťažností, ktoré
obsahovali 11 samostatných bodov bol 1 bod v oblasti úrazového poistenia
opodstatnený.
Sociálna poisťovňa prešetrovala sťažnosti v súlade so zákonom. O výsledku
prešetrenia boli fyzické a právnické osoby informované v zákonom stanovenej
lehote.

Príloha č. 1
ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ
V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI, ÚSTREDIE, V ROKU 2014
Sťažnosti prijaté – porovnanie rokov

2013

2014

491

563

2013

2014

priamo vybavené

333

407

odstúpené na vybavenie iným orgánom

20

16

proti vybaveniu sťažnosti

1

0

odložené

93

101

vylúčené

6

9

38

30

Spôsob vybavenia sťažností – porovnanie rokov
z toho:

opakované
Priamo vybavené sťažnosti rok 2014
z toho:

opodstatnené sťažnosti (body)

265

neopodstatnené sťažnosti (body)

163

Obsah priamo vybavených sťažností podľa vecného zamerania rok 2014
Počet
sťažností

Opodstatnené
body sťažností

Neopodstatnené
body sťažností

dôchodkové poistenie

297

245

70

nemocenské poistenie

9

1

8

úrazové poistenie

6

0

6

poistenie v nezamestnanosti

13

1

12

garančné poistenie

1

0

1

posúdenie zdravotného stavu

33

4

30

výber poistného

19

7

12

pohľadávky

13

3

13

starobné dôchodkové sporenie

3

3

0

iné – nešpecifikovaná oblasť

9

1

7

proti zamestnancom

4

0

4

proti riaditeľom pobočiek

0

0

0

407

265

163

Celkom

Zavinenie opodstatnených sťažností rok 2014
zamestnancami Sociálnej poisťovne

62

iná okolnosť

203


Príloha č. 2
ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ V POBOČKÁCH
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE V ROKU 2014
Sťažnosti prijaté – porovnanie rokov

2013

2014

129

115

2013

2014

112

83

odstúpené na vybavenie iným orgánom

5

6

odložené

9

18

vylúčené

1

2

opakované sťažnosti

2

3

Spôsob vybavenia sťažností - porovnanie rokov
z toho:

priamo vybavené

Priamo vybavené sťažnosti rok 2014
z toho:

opodstatnené sťažnosti (body)

26

neopodstatnené sťažnosti (body)

96

Obsah priamo vybavených sťažností podľa vecného zamerania rok 2014
Počet
sťažností

Opodstatnené
body sťažností

Neopodstatnené
body sťažností

dôchodkové poistenie

12

5

11

nemocenské poistenie

5

0

4

úrazové poistenie

4

1

4

poistenie v nezamestnanosti

2

0

2

garančné poistenie

0

0

0

starobné dôchodkové sporenie

0

0

0

posúdenie zdravotného stavu

17

0

20

výber poistného

24

19

23

pohľadávky

9

0

9

Iné – nešpecifikovaná oblasť

0

0

0

proti zamestnancom pobočky

10

1

23

Celkom

83

26

96

Zavinenie opodstatnených sťažností rok 2014
zamestnancami Sociálnej poisťovne
iná okolnosť

8
1

2

