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Návrh uznesenia
Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala
návrh Dodatku č. 1 Pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne.

Predkladacia správa
Návrh Dodatku č. 1 Pravidiel financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne sa
predkladá na 1/17 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh sa predkladá z dôvodu aktualizácie, vo vzťahu k zmene právnej úpravy zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov zákonom č. 310/2016 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
Dodatkom č. 1 sa Pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne menia:
1. v článku 4 ods. 3, v súvislosti s novelizáciou § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona
o sociálnom poistení, v ktorom sa definuje povinnosť generálneho riaditeľa Sociálnej
poisťovne predkladať návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne vláde SR súčasne s návrhom
rozpočtu verejnej správy, ktorý predkladá Ministerstvo financií SR vláde SR.
2. v článku 4 ods. 3, v súvislosti s novelizáciou § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách, v ktorom sa definuje povinnosť Sociálnej poisťovne predložiť
návrh rozpočtu na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím
vlády prijatým pri jeho prerokúvaní.



Bratislava 26. januára 2017
Číslo: 26129-1/2017-BA

DODATOK č. 1

k Pravidlám financovania a hospodárenia
Sociálnej poisťovne

Pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne, schválené generálnym
riaditeľom Sociálnej poisťovne sa menia a dopĺňajú takto:
Čl. I
„V článku 4 odsek 3 znie:
„(3) V súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ sekcie
ekonomiky zabezpečí pred prerokovaním návrhu rozpočtu na porade vedenia jeho
prerokovanie s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR). Generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ) po prerokovaní návrhu rozpočtu na porade
vedenia predloží návrh rozpočtu na stanovisko dozornej rade a následne predloží návrh
rozpočtu so stanoviskom dozornej rady vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)
súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy, ktorý predkladá MF SR vláde. Po schválení
návrhu rozpočtu vládou predloží ho generálny riaditeľ na schválenie Národnej rade
Slovenskej republiky (NR SR), v súlade s rozhodnutím vlády prijatým pri jeho prerokúvaní,
v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu. Na rokovaní v NR SR návrh
rozpočtu uvedie generálny riaditeľ v súlade s rokovacím poriadkom NR SR.“.“.

Čl. II
Tento dodatok bol prerokovaný Dozornou radou Sociálnej poisťovne dňa xx. februára
2017 a nadobúda účinnosť dňom xx. mesiac 2017.

Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
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PRAVIDLÁ FINANCOVANIA A HOSPODÁRENIA
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Účel pravidiel financovania a hospodárenia
Sociálnej poisťovne
Pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne (ďalej len „pravidlá”)
upravujú postup pri vykonávaní finančnej a hospodárskej činnosti jej organizačných zložiek.
Pravidlá konkretizujú rozpočtový proces, určujú zásady hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami a vymedzujú kompetencie pri nakladaní s majetkom Sociálnej poisťovne
a majetkom, ktorý spravuje, v súlade so schváleným rozpočtom Sociálnej poisťovne na
príslušný rok (ďalej len „rozpočet") a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v
Sociálnej poisťovni, ústredie (ďalej len „ústredie”) a v pobočkách Sociálnej poisťovne (ďalej
len „pobočka”).
Článok 2
Predmet financovania a hospodárenia
(1)
a spravuje
a)
b)

Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia hospodári s vlastným majetkom

verejné finančné prostriedky, ktoré nie sú jej majetkom,
majetok štátu.

(2) Vlastný majetok Sociálnej poisťovne tvoria hnuteľné veci, nehnuteľné veci,
finančné prostriedky správneho fondu vrátane z nich plynúcich úrokov, majetok, ktorý
Sociálna poisťovňa nadobudla svojou činnosťou a pohľadávky okrem pohľadávky podľa §
148 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
(3) Vlastný majetok Sociálnej poisťovne tvorí
a)
b)
c)
d)
e)

dlhodobý nehmotný majetok,
dlhodobý hmotný majetok,
zásoby,
pohľadávky na majetku Sociálnej poisťovne,
finančné prostriedky správneho fondu.
(4)

a)

Majetkom Sociálnej poisťovne nie sú

finančné prostriedky základného fondu nemocenského poistenia, základného fondu
starobného poistenia, základného fondu invalidného poistenia, základného fondu
úrazového poistenia, základného fondu garančného poistenia, základného fondu
poistenia v nezamestnanosti, rezervného fondu solidarity, základného fondu príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, vrátane z nich plynúcich úrokov, pohľadávky podľa §
148 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a pohľadávky
povinných na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky na
starobné dôchodkové sporenie“),
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b)

finančné prostriedky zo Štátnych finančných aktív Slovenskej republiky určené
na financovanie deficitov vzniknutých v dôsledku zavedenia povinného kapitalizačného
systému,

c)

finančné prostriedky zo Štátnych finančných aktív Slovenskej republiky určené na
vykrytie výpadku príjmov Sociálnej poisťovne v dôsledku zníženia sadzby poistného do
rezervného fondu solidarity pre povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo
činnú osobu podľa § 293bg ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona č. 108/2009 Z. z.,

d)

finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na finančnú
výpomoc v prípade platobnej neschopnosti niektorého zo základných fondov.
(5) Majetkom štátu sú finančné prostriedky určené na úhradu

a)

dôchodku manželky,

b)

sociálneho dôchodku,

c)

zvýšenia dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu,

d)

zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,

e)

zvýšenia dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie,

f)

dávok z doby pred 1. januárom 1957 v zmysle § 184 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (tzv.
konzervy),

g)

odškodnenia pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov zrušených
zamestnávateľov, ktorých zakladateľom bol štát alebo Fond národného majetku
Slovenskej republiky,

h)

plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze
a chorobe z povolania vzniknuté pred 1. aprílom 2002 u zamestnávateľa, ktorý mal
podľa osobitného predpisu postavenie štátneho orgánu,

i)

úrazových dávok poskytovaných fyzickým osobám uvedeným v § 17 ods. 2
a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.,

j)

príplatku za štátnu službu k dôchodku od 1.januára 2004,

k)

invalidných dôchodkov priznaných osobám, ktoré sa stali invalidnými v období,
v ktorom boli nezaopatrenými deťmi a invalidných dôchodkov priznaných fyzickým
osobám, ktoré sa stali invalidnými počas doktorandského štúdia v dennej forme
a nedovŕšili 26 rokov veku,

l)

vdovských
dôchodkov,
vdoveckých
dôchodkov
a sirotských
po poberateľoch invalidných dôchodkov uvedených v písmene k),

m)

plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti štátu za škodu na zdraví, ktorá vznikla pred 1.
januárom 2004 vojakom povinnej vojenskej služby pri plnení služobných povinností
alebo v priamej súvislosti s ich plnením,

n)

vianočného príspevku a nákladov spojených s jeho výplatou,

o)

príplatku k dôchodku politickým väzňom a na úhradu nákladov spojených s jeho
výplatou,

p)

príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto
osobách a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatou podľa § 285 ods.1 písm. n)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 285/2009 Z. z.

dôchodkov
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o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám
a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
q)

výdavkov na zvýšenie sumy starobného dôchodku a sumy invalidného dôchodku
vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku a na
úhradu výdavkov spojených s konaním o ich nároku,

r)

výdavkov na vyrovnávací príplatok,

s)

príspevku športovému reprezentantovi podľa § 285 ods.1 písm. o) zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona vystavenie potvrdenia o potrebe osobného
a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti č. 112/2015
Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a na úhradu výdavkov
spojených s jeho výplatou.

(6) Majetkom štátu sú tiež pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie,
dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie za rok 1993 a sankciách vzťahujúcich sa k tomuto
poistnému.
DRUHÁ ČASŤ
ROZPOČET
Článok 3
Štruktúra rozpočtu
(1) Rozpočet je základným ekonomickým nástrojom na zabezpečenie plnenia úloh
a finančného hospodárenia Sociálnej poisťovne.
(2) Rozpočet sa zostavuje na nasledujúci kalendárny rok za oblasť príjmov,
z ktorých sa tvoria fondy Sociálnej poisťovne a za oblasť výdavkov fondov v členení na
a)
b)
c)

základný fond nemocenského poistenia,
základný fond starobného poistenia,
základný fond invalidného poistenia,
d) základný fond úrazového poistenia,
e) základný fond garančného poistenia,
f) základný fond poistenia v nezamestnanosti,
g) rezervný fond solidarity,
h) správny fond.

(3) Súčasťou rozpočtu Sociálnej poisťovne nie sú výdavky na dávky, na úhradu
ktorých poukazuje štát finančné prostriedky na osobitný bankový účet ústredia
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (MPSVR SR), podľa zmluvy uzavretej medzi MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou
a prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky (MO
SR).
Článok 4
Rozpočtový proces
(1) Vypracovanie návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný rok
s predpokladaným vývojom príjmov a výdavkov na obdobie nasledujúcich dvoch rokov
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(ďalej len „návrh rozpočtu“) zabezpečí riaditeľ sekcie ekonomiky ústredia (ďalej len „riaditeľ
sekcie ekonomiky“) v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ústredia
a s pobočkami.
(2) Pri spracovaní návrhu rozpočtu základných fondov sa vychádza
z makroekonomických údajov predikovaných Inštitútom finančnej politiky Ministerstva
financií Slovenskej republiky, z údajovej základne Sociálnej poisťovne, z dostupných
štatistických údajov v oblasti hospodárstva a demografie, z vývoja príjmov a výdavkov v
predchádzajúcich rokoch a z predpokladaného vývoja v oblasti nemocenského poistenia,
dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia, poistenia
v nezamestnanosti a v rezervnom fonde solidarity v príslušnom roku. Pri spracovaní návrhu
rozpočtu správneho fondu sa vychádza z tvorby správneho fondu ustanovenej zákonom č.
461/2003 Z. z. v znení účinnom v čase spracovania návrhu rozpočtu a z rozpočtových priorít,
ktoré musia zohľadniť prednostné krytie nákladov určených na zabezpečenie základného
chodu inštitúcie na príslušný rok, s prihliadnutím na nevyhnutné požiadavky ústredia,
pobočiek, Dozornej rady Sociálnej poisťovne (ďalej len „dozorná rada“) a hlavného
kontrolóra Sociálnej poisťovne (ďalej len „hlavný kontrolór“).
(3) V súlade s § 14 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ sekcie ekonomiky
zabezpečí pred prerokovaním návrhu rozpočtu v operatívnej porade generálneho riaditeľa
Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ“) jeho prerokovanie s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky (MF SR). Generálny riaditeľ predloží návrh rozpočtu na
stanovisko dozornej rade a následne predloží návrh rozpočtu spolu so stanoviskom dozornej
rady vláde Slovenskej republiky. Po schválení návrhu rozpočtu vládou Slovenskej republiky
predloží ho generálny riaditeľ na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v
termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu. Na rokovaní v NR SR návrh
rozpočtu uvedie generálny riaditeľ v súlade s rokovacím poriadkom NR SR.
(4) V prípade, ak rozpočtované príjmy nepostačujú na krytie rozpočtovaných
výdavkov, návrh rozpočtu musí obsahovať aj návrh opatrení na zabezpečenie vyrovnaného
rozpočtu.
(5) Ak nebude návrh rozpočtu schválený NR SR pred 1. januárom príslušného roka,
spravuje sa rozpočtové hospodárenie Sociálnej poisťovne rozpočtovým provizóriom, ktoré
odsúhlasí na základe návrhu riaditeľa sekcie ekonomiky generálny riaditeľ.
(6) Sociálna poisťovňa predloží Štátnej pokladnici rozpočet najneskôr do konca
januára bežného roka.
(7) Štátnej pokladnici sa v priebehu roka predkladajú všetky zmeny rozpočtu.

Článok 5
Rozpis rozpočtu
(1) Do 60 dní po schválení návrhu rozpočtu v NR SR zabezpečí riaditeľ sekcie
ekonomiky návrh rozpisu rozpočtu podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé
mesiace príslušného roka a predloží ho na schválenie generálnemu riaditeľovi.
(2) Po schválení rozpisu rozpočtu generálnym riaditeľom riaditeľ sekcie ekonomiky
zabezpečí jeho distribúciu jednotlivým organizačným útvarom ústredia a pobočkám na
realizáciu úloh v ňom zapracovaných.
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TRETIA ČASŤ
HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI FONDOV
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
Článok 6
Všeobecné ustanovenia
(1) Všetky finančné prostriedky vedie Sociálna poisťovňa na účtoch v Štátnej
pokladnici.
(2) Účty v Štátnej pokladnici otvára Sociálna poisťovňa pre ústredie a pre pobočky.
Návrh na otvorenie účtov predkladá riaditeľ sekcie ekonomiky na schválenie generálnemu
riaditeľovi.
(3) Pobočka má otvorený bežný účet, na ktorý sa poukazuje poistné na nemocenské
poistenie, poistné na starobné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné
na invalidné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistné na
poistenie v nezamestnanosti, poistné do rezervného fondu solidarity, úhrady sankcií,
preplatky na dávkach vyplácaných pobočkou a regresné náhrady a ďalšie účty na základe
odsúhlasenia generálnym riaditeľom.
(4) Ústredie má otvorené bežné účty zvlášť pre základný fond nemocenského
poistenia, pre dôchodkové poistenie, pre základný fond úrazového poistenia, pre základný
fond garančného poistenia, pre základný fond poistenia v nezamestnanosti, pre rezervný fond
solidarity, pre základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a ďalšie účty na
základe odsúhlasenia generálnym riaditeľom. Na štátne sociálne dávky a ďalšie finančné
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, s výnimkou poistného a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie, má otvorený účet osobitných prostriedkov. Osobitný účet má otvorený
tiež na prostriedky poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu.
Článok 7
Príjmy a výdavky Sociálnej poisťovne
(1)

Príjmy Sociálnej poisťovne sú

a)

poistné a 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

b)

poistné prevedené Sociálnej poisťovni útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským
úradom sociálneho zabezpečenia, podľa § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

c)

suma, podľa § 65 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prevedená
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej
pokladnici za sporiteľa, ktorému zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a
zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d)

suma dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie prevedená
na účet Sociálnej poisťovne z účtu dôchodkového systému Európskej únie,

e)

pokuty a penále,
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f)

odplata za postúpenú pohľadávku,

g)

úroky z vkladov na účtoch Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici znížené o osobitnú
sadzbu dane (ďalej len „úrok“),

h)

poplatok za vydanie akceptačného listu podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

i)

dary,

j)

ostatné príjmy.

(2) Poistné platené zamestnancami, poistné a povinné príspevky na starobné
dôchodkové sporenie platené zamestnávateľmi, poistné a príspevky na starobné dôchodkové
sporenie platené povinne poistenými samostatne zárobkovo činnými osobami
(SZČO), poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené dobrovoľne
poistenými osobami, úhrada penále a pokút sa poukazuje na účty pobočiek.
(3) Poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené štátom
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR v zmysle osobitného výnosu tohto
ministerstva je pripisované na účet dôchodkového poistenia a účet rezervného fondu
solidarity v ústredí.
(4) Poistné podľa § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov poukazované útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho
zabezpečenia sa pripisuje na účty pobočiek.
(5) Poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 168b zákona č.
461/2003 Z. z. v znení zákona č. 140/2015 Z. z. za ohrozeného svedka alebo chráneného
svedka sa poukazujú prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR a pripisujú sa na účet
dôchodkového poistenia a účet rezervného fondu solidarity v ústredí.
(6) Poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 168c písm. a)
zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov platené štátom prostredníctvom kapitoly MO SR za
vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy sa pripisuje na účet dôchodkového poistenia a účet
rezervného fondu solidarity v ústredí.
(7) Suma na úhradu nákladov na dávky úrazového poistenia, na ktoré vznikol nárok
v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods.
2 písm. b) a c) zákona č.461/2003 Z. z. v znení zákona č. 378/2015 Z. z, sa poukazuje
prostredníctvom kapitoly MO SR a pripisuje sa na účet úrazového poistenia v ústredí.
(8) Suma na úhradu nákladov na starobné poistenie, ktoré platí Sociálna poisťovňa
za poberateľa úrazovej renty, na ktorú vznikol nárok v dôsledku pracovného úrazu alebo
choroby z povolania fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2 písm. b) a c) zákona č.461/2003 Z.
z. v znení zákona č. 378/2015 Z. z. sa poukazuje prostredníctvom kapitoly MO SR a pripisuje
sa na účet dôchodkového poistenia v ústredí.
(9) Suma prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou za sporiteľa,
ktorému zaniklo právne postavenie sporiteľa sa pripisuje na Osobitný účet základného fondu
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.“
(10) Suma dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Európskej únie
prevedená z účtu dôchodkového systému Európskej únie sa pripisuje na príslušný účet
dôchodkového poistenia.“
(11) Na príslušný účet ústredia sa pripisuje odplata za postúpenú pohľadávku.
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(12) Úroky sa pripisujú na príslušné účty ústredia.
(13) Dary sa pripisujú na príslušné účty ústredia, pokiaľ spôsob ich využitia darca
neurčil inak.
(14) Výdavky Sociálnej poisťovne sú
a)
b)

c)
d)

úhrada dávok sociálneho poistenia,
poistné prevedené Sociálnou poisťovňou útvarom sociálneho zabezpečenia
a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia podľa § 67 ods.2 a 3 a § 94 ods. 1 písm.
e) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
finančná suma zodpovedajúca dôchodkovým právam úradníka podľa § 82a ods. 1,
úhrada nákladov súvisiacich s vykonávaním sociálneho poistenia a starobného
dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

(15) Výdavky na výplatu dávky garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti a
úrazových dávok s výnimkou úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty sa realizujú
z účtov pobočiek.
(16) Výdavky na nemocenské dávky, na dôchodkové dávky, na úrazovú rentu
a pozostalostnú úrazovú rentu sa realizujú z účtov ústredia.
(17) Útvarom sociálneho zabezpečenia a Vojenskému úradu sociálneho
zabezpečenia prevedie poistné podľa § 67 ods. 1 a § 94 ods. 1 písm. e) zákona č. 328/2002 Z.
z. v znení neskorších predpisov ústredie.
(18) Výplata finančnej sumy zodpovedajúca dôchodkovým právam úradníka podľa
§ 82a ods. 1 sa realizuje z účtu dôchodkového poistenia.
(19) Úhradu nákladov súvisiacich s vykonávaním sociálneho poistenia a starobného
dôchodkové sporenia v rozsahu upravenom zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov realizujú tie organizačné zložky, ktoré zabezpečujú príslušný výkon.
Článok 8
Hospodárenie s finančnými prostriedkami základného fondu
nemocenského poistenia
(1)

Základný fond nemocenského poistenia sa tvorí na úrovni ústredia a pobočiek

a)

z poistného na nemocenské poistenie,

b)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

c)

z odplaty za postúpenú pohľadávku z nemocenského poistenia,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je určený darcom inak,

f)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b) pobočka poukazuje priebežne
(spravidla denne) na účet nemocenského poistenia v ústredí formou záloh. Z denného
poukazovania finančných prostriedkov sú vylúčené prípady, keď záloha by nedosiahla sumu
500 EUR.
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(3)

Základný fond nemocenského poistenia je určený na výplatu nemocenských

dávok
a)

nemocenské,

b)

ošetrovné,

c)

vyrovnávacia dávka,

d)

materské.

(4)
Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca vykoná pobočka vyúčtovanie.
Sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi vybratým poistným a odvedenými zálohami poukáže
ústrediu na účet nemocenského poistenia. Ak odvedené zálohy boli vyššie ako výber
poistného, ústredie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu vyčíslenému rozdielu.
(5)

Ústredie zabezpečuje zúčtovanie nemocenských dávok s dôchodkovou dávkou.
Článok 9
Hospodárenie s finančnými prostriedkami základného fondu
starobného poistenia

(1)

Základný fond starobného poistenia sa tvorí

a)

z poistného na starobné poistenie; poistné na starobné poistenie je aj finančná suma
podľa § 159 písm. c) a d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona
č. 252/2012 Z. z.,

b)

z poistného zaplateného na výsluhové zabezpečenie za celé obdobie výkonu služby
policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ktoré nebolo získané
v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov, alebo ktoré nebolo zhodnotené na nárok na invalidný
výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa
osobitného predpisu a ktoré bolo prevedené Sociálnej poisťovni útvarom sociálneho
zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, a to vo výške 79,13 %
sumy prevedeného poistného,

c)

zo sumy podľa § 65 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prevedenej
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej
pokladnici za sporiteľa, ktorému zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a
zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

e)

z odplaty za postúpenú pohľadávku zo starobného poistenia,

f)

z úrokov,

g)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,

h)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a c) pobočka poukazuje priebežne
(spravidla denne) na účet dôchodkového poistenia v ústredí formou záloh. Z denného
poukazovania finančných prostriedkov sú vylúčené prípady, keď záloha by nedosiahla sumu
3 320 EUR.
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(3) Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca vykoná pobočka vyúčtovanie.
Sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi vybratým poistným a odvedenými zálohami poukáže
ústrediu na účet dôchodkového poistenia. Ak odvedené zálohy boli vyššie ako výber
poistného, ústredie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu vyčíslenému rozdielu.
(4)

Základný fond starobného poistenia je určený na výplatu

a)

starobného dôchodku,

b)

predčasného starobného dôchodku,

c)

vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku po poberateľovi
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a po poistencovi, ktorý ku
dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok.
(5) Ústredie zabezpečuje zúčtovanie priznaného starobného dôchodku
a predčasného starobného dôchodku s vyplatenou dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami
k dávke v hmotnej núdzi.
(6)
dávkou.

Ústredie zabezpečuje zúčtovanie dávok vyplácaných pobočkou s dôchodkovou
Článok 10
Hospodárenie s finančnými prostriedkami základného fondu
invalidného poistenia

(1)

Základný fond invalidného poistenia sa tvorí

a)

z poistného na invalidné poistenie,

b)

z poistného zaplateného na výsluhové zabezpečenie za celé obdobie výkonu služby
policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ktoré nebolo získané
v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov alebo ktoré nebolo zhodnotené na nárok na invalidný
výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa
osobitného predpisu a ktoré bolo prevedené Sociálnej poisťovni útvarom sociálneho
zabezpečenia a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, a to vo výške 20,87 %
sumy prevedeného poistného,

c)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

d)

z odplaty za postúpenú pohľadávku z invalidného poistenia,

e)

z úrokov,

f)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,

g)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a c) pobočka poukazuje
priebežne (spravidla denne) na účet dôchodkového poistenia v ústredí formou záloh.
Z denného poukazovania finančných prostriedkov sú vylúčené prípady, keď záloha
by nedosiahla sumu 3 320 EUR.
(3) Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca vykoná pobočka vyúčtovanie.
Sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi vybratým poistným a odvedenými zálohami poukáže
ústrediu na účet dôchodkového poistenia. Ak odvedené zálohy boli vyššie ako výber
poistného, ústredie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu vyčíslenému rozdielu.
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(4)

Základný fond invalidného poistenia je určený na

a)

výplatu invalidného dôchodku,

b)

výplatu vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku
po poberateľovi invalidného dôchodku, po poistencovi, ktorý ku dňu smrti získal počet
rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok a po
poistencovi, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

(5) Ústredie zabezpečuje zúčtovanie priznaného invalidného dôchodku s vyplatenou
dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi.
(6)
dávkou.

Ústredie zabezpečuje zúčtovanie dávok vyplácaných pobočkou s dôchodkovou

Článok 11
Hospodárenie s finančnými prostriedkami základného fondu
úrazového poistenia
(1)

Základný fond úrazového poistenia sa tvorí

a)

z poistného na úrazové poistenie,

b)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

c)

z odplaty za postúpenú pohľadávku z úrazového poistenia,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je určený darcom inak,

f)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b) zostávajú v priebehu mesiaca
na účte pobočky, ktorá ich používa na výplatu úrazových dávok uvedených v odseku 3 písm.
a) v prvom a treťom bode, piatom až trinástom bode.
(3)
a)

Základný fond úrazového poistenia je určený na

výplatu úrazových dávok
a) úrazový príplatok,
b) úrazová renta,
c) jednorazové vyrovnanie,
d) pozostalostná úrazová renta,
e) jednorazové odškodnenie,
f) pracovná rehabilitácia,
g) rehabilitačné,
h) rekvalifikácia,
i) rekvalifikačné,
j) náhrada za bolesť
k) náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
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l) náhrada nákladov spojených s liečením,
m) náhrada nákladov spojených s pohrebom,
b)

úhradu poistného na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa §
88 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z. a na úhradu príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88
zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z., ktorí sú sporitelia podľa
zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(4)

a)
b)

Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca

pobočka poukáže na účet základného fondu úrazového poistenia ústredia rozdiel medzi
vybratým poistným a vyplatenými dávkami, ak je rozdiel kladný,
ústredie na základe údajov účtovnej evidencie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu
rozdielu medzi vybratým poistným a vyplatenými dávkami, ak je rozdiel záporný.

(5) V prípade nedostatku finančných prostriedkov na výplatu úrazových dávok
v priebehu kalendárneho mesiaca pobočka požiada ústredie o dotáciu.
(6) Úhrada poistného na starobné poistenie a úhrada príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie za poberateľov úrazovej renty sa realizuje v ústredí podľa osobitného
vnútorného predpisu.
(7) Ústredie zabezpečuje zúčtovanie priznanej úrazovej renty s vyplatenou dávkou
v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi.
(8) Ústredie zabezpečuje zúčtovanie úrazovej renty a úrazového príplatku
s dôchodkovou dávkou.
Článok 12
Hospodárenie s finančnými prostriedkami základného fondu
garančného poistenia
(1)

Základný fond garančného poistenia sa tvorí

a)

z poistného na garančné poistenie,

b)

z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí
60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov a z penále súvisiace s príspevkami na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej
sume,

c)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

d)

z odplaty za postúpenú pohľadávku z garančného poistenia,

e)

z úrokov,

f)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,

g)

z príjmov z uspokojovania pohľadávok voči zamestnávateľom za vyplatené dávky
garančného poistenia,

h)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až c) zostávajú v priebehu
mesiaca na účte pobočky, ktorá ich používa na výplatu dávky garančného poistenia.
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(3) Základný fond garančného poistenia je určený na výplatu dávky garančného
poistenia, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa § 13 ods.3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
nezaplatil zamestnávateľ do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
(4) Postup pri úhrade príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených
zamestnávateľom upravuje osobitný vnútorný prepis.
(5)

Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca

a)

pobočka poukáže na účet základného fondu garančného poistenia ústredia rozdiel medzi
vybratým poistným a vyplatenými dávkami, ak je rozdiel kladný,

b)

ústredie na základe údajov účtovej evidencie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu
rozdielu medzi vybratým poistným a vyplatenými dávkami, ak je rozdiel záporný.

(6) V prípade nedostatku finančných prostriedkov na výplatu dávky garančného
poistenia v priebehu kalendárneho mesiaca pobočka požiada ústredie o dotáciu.
(7) Pobočka zabezpečí zúčtovanie priznanej dávky garančného
s vyplatenou dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi.

poistenia

Článok 13
Hospodárenie s finančnými prostriedkami základného fondu
poistenia v nezamestnanosti
(1)

Základný fond poistenia v nezamestnanosti sa tvorí

a)

z poistného na poistenie v nezamestnanosti,

b)

z poistného prevedeného útvarmi sociálneho zabezpečenia a Vojenským úradom
sociálneho zabezpečenia, ktoré bolo zaplatené na výsluhové zabezpečenie za celé
obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ktoré nebolo získané
v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový príspevok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov,

c)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

d)

z odplaty za postúpenie pohľadávky z poistenia v nezamestnanosti,

e)

z úrokov,

f)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,

g)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až c) zostávajú v priebehu
mesiaca na účte pobočky, ktorá ich používa na výplatu dávky v nezamestnanosti.
(3) Základný fond poistenia v nezamestnanosti je určený na výplatu dávky
v nezamestnanosti.
(4)

Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca

a)

pobočka poukáže na účet základného fondu poistenia v nezamestnanosti ústredia rozdiel
medzi vybratým poistným a vyplatenými dávkami, ak je rozdiel kladný,

b)

ústredie na základe údajov účtovnej evidencie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu
rozdielu medzi vybratým poistným a vyplatenými dávkami, ak je rozdiel záporný.
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(5) V prípade nedostatku finančných prostriedkov na výplatu dávky
v nezamestnanosti v priebehu kalendárneho mesiaca pobočka požiada ústredie o dotáciu.
(6) Pobočka zabezpečí zúčtovanie priznanej dávky v nezamestnanosti s vyplatenou
dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi.
(7) Ústredie zabezpečuje zúčtovanie dôchodkovej dávky s priznanou dávkou
v nezamestnanosti.
(8) Ústredie realizuje príslušným inštitúciám členských štátov Európskej únie,
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska refundáciu dávok v nezamestnanosti
vyplatených nezamestnaným osobám podľa koordinačných nariadení Európskej únie.“
Článok 14
Hospodárenie s finančnými prostriedkami rezervného fondu solidarity
(1)

Rezervný fond solidarity sa tvorí

a)

z poistného do rezervného fondu solidarity,

b)

z pokuty, pokiaľ zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje
inak, a z penále,

c)

z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu solidarity,
z odplaty za postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
z odplaty za postúpenie pohľadávky na pokute a z odplaty za postúpenie pohľadávky na
penále,

d)

z úrokov,

e)

z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,

f)

z ostatných príjmov.

(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b) pobočka poukazuje priebežne
na účet rezervného fondu solidarity ústredia formou záloh.
(3) Po účtovnom uzavretí kalendárneho mesiaca vykoná pobočka vyúčtovanie.
Sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi vybratým poistným a odvedenými zálohami poukáže
ústrediu na účet rezervného fondu solidarity. Ak odvedené zálohy boli vyššie ako výber
poistného, ústredie poukáže pobočke sumu zodpovedajúcu vyčíslenému rozdielu.
(4) Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok
finančných prostriedkov v príslušnom základnom fonde a na úhradu škody podľa § 121
zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
Článok 15
Hospodárenie s finančnými prostriedkami správneho fondu
(1) Správny fond je určený na krytie výdavkov súvisiacich s činnosťou orgánov
Sociálnej poisťovne a jej organizačných zložiek pri vykonávaní sociálneho poistenia,
starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom zákonom č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení, ako aj na úhradu
a)

nákladov spojených s výplatou dávok sociálneho poistenia, okrem nákladov
na zriadenie a vedenie účtu poberateľa dávky v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky,
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b)

splátok účelovej návratnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,

c)

zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia,

d)

trov konania podľa § 203 zákona č. 461/2003 Z. z., v znení zákona č. 43/2004 Z. z.,

e)

odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona
č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

f)

penále podľa § 241a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a pokuty
podľa § 248 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,

g)

nákladov na vydanie akceptačného listu podľa § 64 b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

(2) Pri nakladaní s finančnými prostriedkami správneho fondu Sociálna poisťovňa je
povinná zabezpečiť ich hospodárne, efektívne, účinné a účelné použitie.
(3)

Správny fond sa tvorí

a)

najviac vo výške 2,4% z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové
poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na
poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu solidarity a z odplaty za
postúpenú pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom
na dôchodkové poistenie, na poistnom na úrazové poistenie, na poistnom na garančné
poistenie a na poistnom na poistenie v nezamestnanosti a na poistnom do rezervného
fondu solidarity,

b)

vo výške 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c)

z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych
dávok,

d)

z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,

e)

z úrokov na účte správneho fondu,

f)

z poriadkových pokút uložených podľa § 202 zákona č. 461/2003 Z. z.,

g)

z poplatkov za vydanie akceptačného listu podľa § 64b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov,

h)

z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1, § 231 ods. 1
písm. a), písm. b) prvom bode, písm. f), písm. m) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov,

i)

z finančných prostriedkov poskytnutých na krytie výdavkov súvisiacich so zavedením
meny euro v Slovenskej republike,

j)

z ostatných príjmov,

k)

najviac vo výške 1,9 % zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (§293co)
pripísaných na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, ktorá sa podľa § 293cn
ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie,

l)

najviac vo výške 2,15 % zo sumy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (§293dk
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 25/2015 Z. z.)
pripísaných na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, ktorá sa podľa § 293dj
ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 25/2015 Z. z.
považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie účasti na starobnom
dôchodkovom sporení.
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(4) Príjmy, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne, ustanovené
v § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych
inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z.
o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. sú najmä
a)

z prenájmu majetku, ktorý dočasne neslúži svojmu účelu,

b)

príjmy za ubytovanie, stravu v doškoľovacích a rekreačných zariadeniach, požičanie
vybavenia doškoľovacích a rekreačných zariadení,

c)

platby zamestnancov za súkromné využívanie majetku Sociálnej poisťovne,

d)

iné príjmy vyplývajúce z činnosti Sociálnej poisťovne v prípade, že dosiahnuté príjmy
kryjú čiastočne alebo úplne náklady Sociálnej poisťovne, v kalkulácii ceny nie je
kalkulovaný zisk.
(5)

Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia sú

a)

vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,

b)

vystavenie potvrdenia o potrebe osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby
osobnej a celodennej starostlivosti,

c)

vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,

d)

vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,

e)

vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na
účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,

f)

vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,

g)

zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné vyžiadanie posudkového lekára,

h)

vystavenie tlačiva „Hlásenie o úraze“ a tlačiva „Hlásenie choroby z povolania“,

i)

vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.
(6)

Trovy konania sú

a)

náhrada cestovných výdavkov,

b)

náhrada výdavkov za ubytovanie,

c)

stravné,

d)

náhrada ušlého zárobku.

(7) „Generálny riaditeľ rozhoduje v závislosti od vývoja hospodárenia Sociálnej
poisťovne o zmene percenta tvorby správneho fondu do výšky percenta určeného zákonom
z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na
úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti
a z poistného do rezervného fondu solidarity a z odplaty za postúpenú pohľadávku
na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové poistenie, na poistnom na
úrazové poistenie, na poistnom na garančné poistenie a na poistnom na poistenie
v nezamestnanosti a na poistnom do rezervného fondu solidarity.“
(8) Tvorba správneho fondu sa vykonáva v ústredí. Ústredie zabezpečuje zasielanie
dotácií správneho fondu jednotlivým pobočkám zálohovo prvý pracovný deň kalendárneho
mesiaca, spravidla vo výške mesačného rozpisu rozpočtu na príslušný kalendárny rok na
tovary a služby a bežné transfery zabezpečované pobočkou.
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(9) Finančné prostriedky správneho fondu možno použiť v súlade so schváleným
rozpisom rozpočtu na príslušný rok na krytie nákladov na zabezpečenie plnenia úloh
Sociálnej poisťovne.
(10) Príjmy správneho fondu plynúce z ostatných príjmov odvádzajú pobočky na účet
správneho fondu ústredia.
(11) Prípadný nedostatok finančných prostriedkov správneho fondu na niektorej
položke rozpisu rozpočtu je možné v odôvodnených prípadoch riešiť úpravou rozpisu
rozpočtu“.
Článok 16
Spoločné ustanovenia k hospodáreniu s finančnými prostriedkami základných fondov a
správneho fondu
(1) Rozpočtované finančné prostriedky sa použijú na krytie nákladov (výdavkov),
ktoré súvisia s príslušným kalendárnym rokom.
(2) Ak vývoj príjmov a výdavkov základných fondov bude nepriaznivý, riaditeľ
sekcie ekonomiky predloží generálnemu riaditeľovi návrh opatrení na zabezpečenie
dostatočných zdrojov na úhradu výdavkov.
(3) Zostatok správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného
kalendárneho roka sa prevedie do 10 dní od schválenia účtovnej závierky Sociálnej poisťovne
za príslušný kalendárny rok národnou radou do rezervného fondu solidarity. Zostatok
správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru 2013 sa podľa § 293da zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 338/2013 Z. z. prevedie do 10 dní od schválenia
účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2013 NR SR do rezervného fondu solidarity.“
(4) V prípade, keď v oblasti nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia,
poistenia v nezamestnanosti, garančného poistenia, úrazového poistenia a v oblasti dávok,
ktoré hradí štát, vzniknú v súvislosti so zmenou príslušných právnych predpisov zvýšené
nároky na štátny rozpočet a v prípade nepriaznivej finančnej situácie v rozpočte základných
fondov, bude Sociálna poisťovňa operatívne rokovať s MPSVR SR a s MF SR.
(5) V období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017 podľa § 293da zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 338/2013 Z. z. rozhoduje generálny
riaditeľ po predchádzajúcom súhlase dozornej rady o použití finančných prostriedkov
základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na poskytnutie finančnej
výpomoci do iného základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov na
dávky, na ktorých úhradu je určený.“
(6) Presuny medzi prostriedkami základných fondov a finančnými prostriedkami
určenými na výplatu dávok, ktoré hradí štát, nie sú povolené.
Článok 17
Hospodárenie s majetkom štátu
(1) O finančných prostriedkoch poskytnutých zo štátneho rozpočtu na úhradu
nákladov uvedených v článku 2 odseky 5 a 6, resp. aj o ostatných finančných prostriedkoch
poskytnutých zo štátneho rozpočtu, účtuje Sociálna poisťovňa na osobitných analytických
účtoch účtovnej evidencie oddelene od ostatných finančných prostriedkov.
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(2) Zúčtovanie finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu,
zabezpečí Sociálna poisťovňa v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok s MPSVR SR a
MO SR.
(3) Sociálna poisťovňa predkladá informáciu o stave majetku štátu Štátnej
pokladnici. Spôsob, obdobie, ku ktorému sa stav majetku štátu zisťuje, rozsah a lehota
predkladania sa riadi všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným MF SR.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁKLADNÝ FOND PRÍSPEVKOV NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE
Článok 18
Tvorba a použitie fondu
(1) Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí
z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a z penále podľa § 241a zákona č. 461/2003 Z.
z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
(2) Príspevky zaplatené zamestnávateľmi, samostatne zárobkovo činnými osobami
a dobrovoľne dôchodkovo poistenými osobami pobočky poukazujú denne na účet
dôchodkového poistenia ústredia.
(3) Vecne príslušný útvar ústredia priebežne zabezpečí prevod súm
zodpovedajúcich vybratým príspevkom na starobné dôchodkové sporenie z účtu
dôchodkového poistenia na účet základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie.
(4) Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na
postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a penále podľa § 241a zákona č.
461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
(5) Príspevky na starobné dôchodkové sporenie postupuje Sociálna poisťovňa na
bežný účet pre nepriradené platby príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 10 dní
od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi a do 60 dní od
ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa
splatnosti.
(6) Príspevky na starobné dôchodkové sporenie nezaplatené zamestnávateľom
vôbec alebo nezaplatené v plnej výške Sociálna poisťovňa uhradí do základného fondu
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zo základného fondu garančného poistenia do
60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.
(7) Príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktorých úhradu zabezpečila
Sociálna poisťovňa zo základného fondu garančného poistenia, postúpi na bežný účet pre
nepriradené platby príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich
uhradenia zo základného fondu garančného poistenia.
(8) Podrobné postupy pri správe finančných prostriedkov základného fondu
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú upravené v osobitnom vnútornom predpise.
PIATA ČASŤ
Článok 19
20

Platobný styk
(1)

Platobný styk Sociálnej poisťovne sa v zásade vykonáva bezhotovostne.

(2) Hotovostný platobný styk sa môže využívať len výnimočne, a to v prípadoch
určených zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Na vykonávanie hotovostného platobného styku a pokladničných operácií
v rámci Sociálnej poisťovne sú zriadené pokladne. Pokladničné operácie v ústredí vykonáva
zamestnanec písomne poverený generálnym riaditeľom na výkon svojej funkcie, v pobočkách
zamestnanec písomne poverený riaditeľom pobočky. S povereným zamestnancom musí byť
uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti.
(4) Ústredie zriaďuje pokladňu aj pre doškoľovacie a rekreačné zariadenia (na
drobný nákup a pre stravnú jednotku).
(5) Na vykonávanie pokladničných operácií sa používajú všeobecne platné
pokladničné doklady a pokladničné knihy, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti ako účtovné
doklady v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
(6) Po skončení pracovného dňa môžu mať jednotlivé organizačné zložky vo
svojich pokladniach hotovosť, ktorá zodpovedá rozpisu zostatkov vykonaného ústredím na
základe limitu určeného zákonom č. 291/2002 Z. z.. O dennom limite zostatku pre jednotlivé
organizačné zložky Sociálnej poisťovne rozhoduje riaditeľ sekcie ekonomiky.
(7) Zriaďovanie a obhospodarovanie finančných prostriedkov v tzv. príručných
pokladniach a poskytovanie zúčtovateľných preddavkov je upravené v osobitnom vnútornom
predpise ústredia a pobočiek.
(8) Pri realizácii hotovostných úhrad je pre každú organizačnú zložku záväzný
ročný rozpočet určený rozpisom rozpočtu.
(9) Podrobný postup organizačných zložiek Sociálnej poisťovne pri realizácii
platobného a zúčtovacieho styku prostredníctvom systému Štátnej pokladnice upravuje
osobitný vnútorný predpis.
ŠIESTA ČASŤ
HOSPODÁRENIE S MAJETKOM SOCIÁLNEJ POISŤOVNE A S MAJETKOM,
KTORÝ SOCIÁLNA POISŤOVŇA SPRAVUJE
Článok 20
Nakladanie s majetkom Sociálnej poisťovne
a s majetkom, ktorý spravuje
(1) Na nakladanie s majetkom Sociálnej poisťovne sa vzťahuje zákon č. 176/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov.
(2) Sociálna poisťovňa je oprávnená a povinná používať svoj majetok predovšetkým
na zabezpečovanie úloh v rámci svojho predmetu činnosti, vymedzených zákonom
č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo v súvislosti s ním.
(3) Sociálna poisťovňa je povinná svoj majetok užívať a udržiavať, chrániť pred
poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím.
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(4) Všetky právne úkony spojené s nakladaním majetku Sociálnej poisťovne musia
mať písomnú formu, inak sú neplatné.
(5)

O nakladaní s majetkom Sociálnej poisťovne rozhoduje generálny riaditeľ.

(6) Pri predaji nepotrebnej hnuteľnej a nehnuteľnej veci musia byť dodržané tieto
zásady :

e)

a)

Sociálna poisťovňa môže predať nepotrebnú nehnuteľnú vec na základe obchodnej
verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade budovy, ktorá je
národnou kultúrnou pamiatkou sa postupuje v súlade so zákonom č. 49/2002 o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Kúpna cena v obchodnej verejnej
súťaži nesmie byť nižšia ako primeraná cena, ak ďalej nie je ustanovené inak; ak žiaden
záujemca neponúkne v obchodnej verejnej súťaži za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu
cenu najmenej vo výške primeranej ceny, je Sociálna poisťovňa povinná opakovať
obchodnú verejnú súťaž,

b)

ak ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži neponúkne žiaden záujemca za
nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej ceny, je Sociálna
poisťovňa oprávnená vykonať obchodnú verejnú súťaž, v ktorej ponúkne nepotrebnú
nehnuteľnú vec na predaj za primeranú cenu zníženú o 30 %; ak žiaden záujemca
neponúkne za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške primeranej
ceny zníženej o 30 %, je Sociálna poisťovňa oprávnená vykonať obchodnú verejnú
súťaž, v ktorej ponúkne nepotrebnú nehnuteľnú vec za primeranú cenu zníženú o 60 %,

c)

ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, kúpna cena podľa písmena b)
nemôže byť nižšia ako primeraná cena pozemku znížená o 50 %,

d)

ak žiaden záujemca nesplní určené podmienky a neponúkne v obchodnej verejnej súťaži
podľa písmena b) za nepotrebnú nehnuteľnú vec kúpnu cenu najmenej vo výške
primeranej ceny zníženej o 60 % alebo, ak ide o prevod podľa písmena c), kúpnu cenu
najmenej vo výške primeranej ceny pozemku zníženej o 50 %, Sociálna poisťovňa je
oprávnená ponúknuť nepotrebnú nehnuteľnú vec na bezodplatný prevod tým štátnym
rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám v regióne, v
ktorom sa táto nepotrebná nehnuteľná vec nachádza, ktorým by táto nepotrebná
nehnuteľná vec mohla účelne slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo
v súvislosti s ním; ak žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková
organizácia neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkanú nepotrebnú
nehnuteľnú vec alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu
darovacej zmluvy, Sociálna poisťovňa je oprávnená ponúknuť na bezodplatný prevod
túto nepotrebnú nehnuteľnú vec obci, na ktorej území sa nehnuteľná vec nachádza. Ak
obec neprejaví do 30 dní od doručenia ponuky záujem o ponúkanú nehnuteľnú vec
alebo ak neuzavrie darovaciu zmluvu do 30 dní od doručenia návrhu darovacej zmluvy,
Sociálna poisťovňa je oprávnená ponúknuť na bezodplatný prevod túto nepotrebnú
nehnuteľnú vec vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nepotrebná
nehnuteľná vec nachádza, a to za rovnakých podmienok ako obci,
ak je predmetom ponuky na prevod vlastníctva nepredajná nehnuteľná vec, Sociálna
poisťovňa je oprávnená ju predať na základe obchodnej verejnej súťaže za primeranú
cenu zníženú o 90 %; ak je predmetom prevodu stavba spolu s pozemkom, najmenej za
primeranú cenu pozemku zníženú o 50 %; za nepredajnú nehnuteľnú vec sa na účely
tohto vnútorného predpisu považuje stavba,
1. ktorú podľa potvrdenia stavebného úradu nie je možné z dôvodu jej technického
stavu riadne užívať a ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb,
2. ktorú nie je možné hospodárne opraviť a
22

3. ktorej vlastníctvo sa nepodarilo previesť postupom podľa písmen b) až d),
f)

Sociálna poisťovňa môže predať nepotrebnú hnuteľnú vec, ktorej zostatková hodnota
vedená v účtovníctve je vyššia ako 3 500 eur, na základe obchodnej verejnej
súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu; najvyššia kúpna cena nesmie byť
nižšia ako zostatková cena.

(7) Ak ide o nehnuteľnú vec, Sociálna poisťovňa je povinná v kúpnej zmluve
dohodnúť, že cenu nehnuteľnej veci dohodnutú v kúpnej zmluve je kupujúci povinný zaplatiť
v deň uzavretia zmluvy.
(8) Sociálna poisťovňa je oprávnená uzavrieť zámennú zmluvu, ktorou nadobudne
do svojho vlastníctva veci, ktoré jej budú slúžiť na plnenie jej úloh.
(9) Ak sa zámennou zmluvou vymieňajú nehnuteľné veci, stanovenie hodnoty
vymieňaného nehnuteľného majetku sa musí vykonať podľa predpisu o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
(10) Sociálna poisťovňa je oprávnená darovať nepotrebnú hnuteľnú vec právnickej
osobe, ktorá nie je podnikateľom.
(11) Sociálna poisťovňa je oprávnená dočasne nepotrebný majetok prenechať do

nájmu alebo do výpožičky. Pri nájme a výpožičke musia byť dodržané tieto zásady :
a)

Sociálna poisťovňa je povinná dohodnúť v nájomnej zmluve také nájomné, za aké sa v
tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel taká alebo
porovnateľná nehnuteľnosť,

b)

Sociálna poisťovňa je oprávnená prenechať dočasne nepotrebný majetok do výpožičky
len právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a ktorej predmet činnosti je rovnaký
alebo obdobný ako predmet činnosti verejnoprávnej inštitúcie, alebo právnickej osobe,
ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby,

c)

nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok Sociálnej poisťovne do
nájmu, podnájmu alebo výpožičky,

d)

nájomca ani vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu prenajatej veci alebo
vypožičanej veci,

e)

Sociálna poisťovňa nie je oprávnená dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o
výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech Sociálnej poisťovne,

f)

nájomca alebo vypožičiavateľ je oprávnený užívať prenajatú vec alebo vypožičanú vec
len na účel, spôsobom a v rozsahu dohodnutom v nájomnej zmluve alebo v zmluve
o výpožičke,

g)

nájomca alebo vypožičiavateľ je oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených so
zmenou veci len vtedy, ak Sociálna poisťovňa dala predchádzajúci písomný súhlas na
zmenu veci a zaviazala sa súčasne uhradiť tieto náklady,

h)

nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve Sociálnej poisťovne
oprávnený zriadiť stavbu na tomto pozemku,

i)

nájomca alebo vypožičiavateľ nie je oprávnený zriadiť na majetok Sociálnej poisťovne
záložné právo, vecné bremeno ani ho inak zaťažiť.

nie je

(12) Nepotrebnou vecou sa na účely tohto vnútorného predpisu považuje nehnuteľná
alebo hnuteľná vec, ktorá už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Sociálnej poisťovni na
plnenie jej základných a iných úloh.
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(13) Za dočasne nepotrebný majetok sa na účely tohto vnútorného predpisu považuje
majetok, ktorý Sociálnej poisťovni prechodne neslúži na plnenie jej úloh.
(14) O nepotrebnosti veci pre Sociálnu poisťovňu rozhoduje generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne, resp. riaditeľ pobočky. Rozhodnutie musí byť písomné a musí
obsahovať najmä označenie nepotrebného majetku Sociálnej poisťovne a jeho identifikačné
údaje. Na rozhodovanie o nepotrebnosti veci sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní, toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
(15) Primeranou cenou sa pri predaji nehnuteľných vecí považuje hodnota majetku
stanovená podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
(16) Predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady Sociálnej poisťovne sa vyžaduje
na:
a) predaj nepotrebnej nehnuteľnej veci, ktorou je:
1.

pozemok alebo jeho časť s celkovou výmerou vyššou ako 50 m2,

2.

stavba alebo jej časť s celkovou podlahovou plochou vyššou ako 50 m2.

b) darovanie nepotrebnej hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 15 000 eur
a zostatková hodnota vedená v účtovníctve je vyššia ako 10 000 eur,
c) zámenu nehnuteľnej veci,
d) výpožičku nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
e) nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas,
f) odpustenie dlhu v sume vyššej ako 10 000 eur,
g) odpísanie pohľadávky v sume vyššej ako 6 000 eur,
h) postúpenie pohľadávky, ak odplata je nižšia ako 80 % nominálnej hodnoty pohľadávky.
(17) Sociálna poisťovňa je povinná starať sa, aby

a) pohľadávka bola včas a riadne uplatnená na príslušných orgánoch,
b) vykonateľné rozhodnutia príslušných orgánov boli včas vykonané.
(18) Ak je dlžník v omeškaní s plnením peňažného dlhu, je Sociálna poisťovňa
povinná včas a riadne uplatniť a vymáhať pohľadávku a jej príslušenstvo.
(19) Právny úkon, na ktorý nebol daný predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku

16, je neplatný. Neplatný je aj právny úkon, ktorý je v rozpore s týmto vnútorným predpisom
a všeobecne platnými predpismi.
(20) Sociálna poisťovňa nemôže previesť vlastnícke právo k jej majetku na fyzickú
osobu, ktorá je v tejto verejnoprávnej inštitúcii
a) štatutárnym orgánom,
b) členom štatutárneho, riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu,
c) vedúcim zamestnancom,
d) zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom Sociálnej poisťovne,
e) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až d).
(21) Sociálna poisťovňa nemôže previesť vlastnícke právo k jej majetku ani na
právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného alebo
dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v odseku 20.
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(22) Zodpovednosť za nakladanie s majetkom Sociálnej poisťovne a s majetkom,
ktorý Sociálna poisťovňa spravuje je upravená v Organizačnom poriadku Sociálnej
poisťovne.
(23) Majetok Sociálnej poisťovne a majetok, ktorý Sociálna poisťovňa spravuje sa
každoročne inventarizuje. Postup pri vykonávaní inventarizácie v podmienkach Sociálnej
poisťovne je upravený v osobitnom vnútornom predpise.
SIEDMA ČASŤ
KONTROLA HOSPODÁRENIA S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
A OSTATNÝM MAJETKOM A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU
Článok 21
Predmet kontroly
(1) Predmetom kontroly je kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami
základných fondov a rezervného fondu solidarity, s finančnými prostriedkami poskytnutými
zo štátneho rozpočtu, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami správneho fondu
a obhospodarovania hmotného majetku a nehmotného majetku.
(2) Postup pri vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach Sociálnej poisťovne je
upravený v osobitnom vnútornom predpise ústredia a pobočiek.

Článok 22
Systém kontrol
(1) Výkon kontrolnej činnosti v Sociálnej poisťovni upravuje kontrolný poriadok
Sociálnej poisťovne.
(2) Kontrolná činnosť v Sociálnej poisťovni sa riadi ročným plánom, ktorý po
prerokovaní v dozornej rade schvaľuje generálny riaditeľ.
(3) Kontrolu platenia poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na úrazové poistenie, garančné
poistenie, poistenie v nezamestnanosti, do rezervného fondu solidarity, vyplácania dávok zo
základných fondov, štátnych sociálnych dávok a ďalších nákladov, ktoré hradí štát, kontrolu
hospodárenia s finančnými prostriedkami správneho fondu a obhospodarovania hmotného a
nehmotného majetku Sociálnej poisťovne zabezpečujú príslušné organizačné útvary v zmysle
organizačného poriadku Sociálnej poisťovne.
Článok 23
Hodnotenie plnenia rozpočtu
(1) Organizačné zložky Sociálnej poisťovne hodnotia plnenie rozpočtu v mesačných
intervaloch. Informácie o výsledkoch hospodárenia predkladajú pobočky príslušnému
organizačnému útvaru ústredia, do pôsobnosti ktorého patrí súhrnný rozpočet. Správy
o hospodárení Sociálnej poisťovne predkladá riaditeľ sekcie ekonomiky na rokovanie porady
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vedenia mesačne najneskôr do 45 dní po skončení hodnoteného obdobia. Prvé hodnotenie
výsledkov hospodárenia v príslušnom roku sa predkladá za mesiac január a február spolu.
(2) Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne k 31. decembru príslušného roka
predkladá riaditeľ sekcie ekonomiky na rokovanie porady vedenia najneskôr do 10. marca
roka nasledujúceho po hodnotenom roku.
(3) Správy o hospodárení k 31. marcu, k 30. júnu, k 30. septembru
a k 31. decembru príslušného roka, prípadne k inému termínu podľa rozhodnutia dozornej
rady, po ich prerokovaní v porade vedenia, predkladá generálny riaditeľ dozornej rade.
ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne schválené
Dozornou radou Sociálnej poisťovne dňa 18. februára 2014 v znení zmien a doplnení.

Článok 25
Účinnosť
Tieto pravidlá financovania a hospodárenia boli prerokované Dozornou radou
Sociálnej poisťovne 16. februára 2016 a nadobúdajú účinnosť dňom vydania.

Ing. Dušan Muňko,
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
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