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SPRÁVA
O KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
ZA ROK 2017
Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej len „dozorná rada“) podľa zákona
č. 461/2003

Z.

z.

o

sociálnom

poistení

v

znení

neskorších

predpisov

(ďalej

len „zákon o sociálnom poistení“) je dozorný a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne.
Dozorná rada v zmysle § 123 ods. 2 písm. e) zákona o sociálnom poistení kontroluje
1. hospodárenie Sociálnej poisťovne s finančnými prostriedkami základného fondu
nemocenského poistenia, základného fondu starobného poistenia, základného fondu
invalidného poistenia, základného fondu úrazového poistenia, základného fondu poistenia
v nezamestnanosti, základného fondu garančného poistenia, rezervného fondu solidarity
a správneho fondu,
2. dodržiavanie zákona o sociálnom poistení a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej poisťovne.
V zmysle § 123 ods. 2 písm. f) zákona o sociálnom poistení vypracúva správu
o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súčasťou účtovnej závierky
Sociálnej poisťovne.
Dozorná rada má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí
a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Členovia dozornej rady sú oprávnení
nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej poisťovne
a požadovať potrebné vysvetlenia od zamestnancov Sociálnej poisťovne a od generálneho
riaditeľa.
Dozorná rada v roku 2017 pôsobila v tomto zložení:
predseda
JUDr. Ján Richter

členovia:
za vládu
Ing. Jana Kolesárová

generálna

riaditeľka

sekcie

sociálneho

poistenia

a dôchodkového sporenia, MPSVaR SR,
Ing. Radko Kuruc, PhD.

štátny tajomník, MF SR,

Ing. Ján Mikulík

riaditeľ odboru rozpočtových analýz, MF SR,

za reprezentatívne združenia zamestnávateľov
Ing. Pavol Brnka

predseda predstavenstva, Zväz sklárskeho priemyslu SR,

JUDr. Ľudovít Paus

generálny sekretár, Združenie podnikateľov Slovenska,

Mgr. Branislav Masár

špecialista na pracovnoprávnu legislatívu, Asociácia
zamestnávateľských zväzov a združení SR,

za reprezentatívne združenia odborových zväzov
Ing. Magdaléna Mellenová

predsedníčka, Odborový zväz potravinárov SR,

JUDr. Mária Svoreňová

Konfederácia odborových zväzov SR,

JUDr. Marián Lacko

do 9. februára 2017, Slovenský odborový zväz
zamestnancov obrany,

Mgr. Martin Mikluš

od 10. februára 2017, Odborový zväz pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku,

za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok
Ing. Ján Lipiansky

Jednota dôchodcov na Slovensku.

Funkciu podpredsedov dozornej rady vykonávali Ing. Pavol Brnka, JUDr. Marián Lacko
(do 9. februára 2017) a Ing. Magdaléna Mellenová (od 21. februára 2017).
V súlade so zákonom o sociálnom poistení, rokovacím poriadkom dozornej rady
a schváleným vecným a časovým plánom konania zasadnutí dozornej rady v roku 2017 bolo
zvolaných 6 zasadnutí, na ktorých bolo prijatých celkovo 94 uznesení. Dozorná rada zasadala
per rollam 1 krát a prijala 1 uznesenie.
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Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach zaoberala:


Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne



Správou o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2016



Návrhom stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k Správe o plnení strategických
zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2016



Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne



Návrhom postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2017



Voľbou podpredsedov Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhnutých zástupcami
reprezentatívnych združení odborových zväzov a zástupcami reprezentatívnych združení
zamestnávateľov



Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2017



Správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za II. polrok 2016



Informáciou

o činnostiach

Sociálnej

poisťovne

v

súvislosti

s

príjmami

od EAO za rok 2016


Návrhom materiálu „Pravidlá financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne“



Informáciou o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným
osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti



Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam



Návrhom postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka
Rimavská Sobota



Predajom nepotrebného nehnuteľného majetku v Leviciach a Bratislave



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky
„Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu poisťovňu“



Návrhom Kontrolného poriadku Sociálnej poisťovne



Návrhom na ustanovenie tajomníčky a náhradníka tajomníčky Dozornej rady Sociálnej
poisťovne



Informáciou o príprave vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou od 1. júla 2017



Informáciou o pripravovanom verejnom obstarávaní na predmet nadlimitnej zákazky na
rozšírenie dátového úložiska pre databázový systém Oracle ExaData



Výročnou správou o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2016



Návrhom Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne

2



Správou o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2016 a plnenie
akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej
poisťovni



Návrhom účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016



Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej
závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016



Návrhom stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky
Sociálnej poisťovne za rok 2016



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky
„Konsolidácia prostredia serverových zariadení“



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky
„Zvýšenie dostupnosti a spoľahlivosti centrálneho dátového úložiska“



Predajom nepotrebného nehnuteľného majetku v Patinciach



Informáciou o vývoji verejného obstarávania „Upratovacie a čistiace služby pre Sociálnu
poisťovňu“



Informáciou o dôchodkoch zaniknutých úmrtím v roku 2015 a 2016



Informáciou o zabezpečení dodávky „Rozšírenie dátového úložiska pre databázový
systém Oracle Exadata prostredníctvom Centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie
licencií a produktov Oracle a služieb s tým súvisiacich“



Informáciou o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne
v roku 2016



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky
„Prekladateľské služby“



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky
„Rozšírenie funkcionality, optimalizácia a konsolidácia systému podpory prevádzky IT
služieb“



Správou o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne
za I. polrok 2017
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Bilančným rozdielom dôchodkového poistenia bez transferu

zo Štátneho rozpočtu

Slovenskej republiky a Štátnych finančných aktív a vykrývania deficitu základného fondu
starobného poistenia


Informáciou o záveroch pracovnej skupiny zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Sociálnej poisťovne ohľadom pokutovania subjektov vydávajúcich
oprávnenia samostatne zárobkovo činným osobám a o stave a pripravenosti Registra
právnických osôb v súvislosti s dopadmi na sociálne poistenie



Súhrnnou správou o koncepcii rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne



Návrhom postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka
Košice



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky
„Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky“



Návrhom na odvolanie a schválenie tajomníčky Dozornej rady Sociálnej poisťovne



Návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtový výhľad na roky 2019
až 2020



Návrhom stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej
poisťovne na rok 2018 a rozpočtovému výhľadu na roky 2019 až 2020



Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu
Sociálnej poisťovne na rok 2018 a rozpočtovému výhľadu na roky 2019 a 2020
k častiam týkajúcim sa správneho fondu



Návrhom odpísania pohľadávok Sociálnej poisťovne



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky
„Dodávka technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt EESSI
(Electronic Exchange of Social Security Information)“



Koncepciou oddlženia zdravotníckych zariadení



Informáciou o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne



Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2018



Návrhom vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej
poisťovne v roku 2018



Informáciou o správnom výkone v podmienkach Sociálnej poisťovne



Návrhom postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka
Rimavská Sobota
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Návrhom plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru,
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2018



Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov
k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet zákazky
„Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy
registratúry“



Návrhom Mzdového poriadku Sociálnej poisťovne



Úpravou návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrhu súťažných
podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejnej súťaže na predmet
zákazky „Dodávka technického zabezpečenia pre zriadenie prístupového bodu pre projekt
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)“
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