Elektronické služby Sociálnej poisťovne
(ESSP)
Ing. Štefan Červenka
Panelová diskusia 20.júna 2012

Míľniky – po súčasný stav
q 26.10.2011

Public hearing – novej Štúdie uskutočniteľnos? pre Národný projekt
Elektronické služby Sociálnej poisťovne

q 28.10.2011

Zasadnu?e Riadiaceho výboru pre štúdie uskutočniteľnos? OPIS PO1
Projektový zámer jednohlasne schválený

q 09.12.2011

Schválenie Koncepcie rozvoja IS Sociálnej poisťovne

q 22.12.2011

Zverejnenie písomného vyzvania pre Národný projekt Elektronické služby
Sociálnej poisťovne

q 17.02.2012

Predloženie Žiados? o Nenávratný ﬁnančný príspevok na SORO

q 02.05.2012

Rozhodnu?e o schválení Žiados? o NFP

q 04.06.2012

Podpis Zmluvy o poskytnuZ NFP : výška NFP 34 000 00 EUR

q súčasnosť

Príprava a realizácia verejných obstarávaní
Dĺžka realizácie projektu : 60 mesiacov
Dátum ukončenia plánovaný na : 31.12.2015
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ES SP – čo budeme realizovať v SP?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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reforma procesov Sociálnej poisťovne
následná zmena IS Sociálnej poisťovne
jednotná konsolidovaná údajová základňa pre všetky systémy,
integrita - pravidlá pre zabránenie evidencie „nekorektných“ dát
maximalizovať elektronické vstupy dát:
portál a elektronické formuláre,
komunikácia s IS VS – Register fyzických osôb (RFO), Obchodný register (ORSR), ...
zjedno?ť dávkové systémy do spoločného riešenia IS
automa?zovať procesy (jednoznačné pravidlá pre spracovanie dát, následnosť postupov konania workﬂow ...)
sprístupnenie informácií o konaní občanom
konať okamžite na základe zmeny životnej situácie (prijaUe formulára DPN od lekára, prijaUe informácie
o zápise
do evidencie nezamestnaných z UPSVaR – konanie o dávke ...)
digitalizovať zostávajúce papierové vstupy (Elektronická zložka klienta)

Sociálna poisťovňa

Prínosy pre občana – klienta Sociálnej poisťovne
Zrýchlenie komunikácie klienta so Sociálnou poisťovňou
Zrušenie opakovaného predkladania údajov
Rýchly prístup klienta k informáciám ( elektronická zložka klienta, noUﬁkácia o stave
vybavovania žiadosU o dávku)
Zníženie objemu dokumentov v papierovej forme pri komunikácii klient → SP a SP → klient
Zvýšenie adresnosU vzájomnej komunikácie SP s externým prostredím
Úspora ﬁnančných prostriedkov klienta ( poštovné, cestovné, papier...)
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Podmienky úspešnej reformy
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Cieľ

realizovateľnosť
absorpčná schopnosť žiadateľa

LegislaZva

platná a účinná legisla]va pre el. služby a proakUvitu

Zdroje

ﬁnančné zdroje
personálne zdroje

Nasadenie

stotožnenie sa zamestnancov s cieľmi organizácie
podpora zdola

Riadenie

líder reformy musí byť najvyšší predstaviteľ organizácie
kvalitný projektový manažment
Sociálna poisťovňa

ESSP – projektové aktivity a rámcový
harmonogram
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Aktivita

Skratka

P1

Elektronické služby Centrálneho registra subjektov sociálneho poistenia

CRSSP

P2

Elektronické služby Jednotného IS pre podporu konania o dávkach a výplatu dávok sociálneho poistenia

JSD

P3

Elektronické služby systému prerozdelenia poistného a príspevkov

ISPP

P4

Zavedenie elektronických zložiek klientov Sociálnej poisťovne

EZK

P5

Implementácia systému elektronických služieb

SES

P6

Technologická infraštruktúra

TI

R1

Riadenie projektu – Elektronické služby Sociálnej poisťovne

RP

R2

Informovanosť a publicita projektu – Elektronické služby Sociálnej poisťovne

IPP
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Elektronické služby
Zamestnávateľ - predloženie RLFO, MVP
stav 01.09.2011

71,356
89,268

Elektronicky
Papier
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Elektronické služby
Zamestnávateľ - predloženie RLFO, MVP
99,86% komunikuje elektronicky
stav 14.06.2012
200

nevyužívajú službu
147,996
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využívajú službu
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Elektronické služby
Poskytovateľ zdrav. starostlivosti - predloženie zdrav. výkonov na úhradu
Služba spustená k 1.5.2012
stav 14.06.2012

40%
60%
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Neaktivovalo službu
Aktivovalo službu
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Elektronické služby
Poskytovateľ zdrav. starostlivosti - predloženie zdrav. výkonov na úhradu
Služba spustená k 1.5.2012
stav 14.06.2012

42%
58%

nevyužilo službu
využilo službu
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Poistné na sociálne poistenie
Elektronické portálové služby - zhrnutie
Subjekt
1

2

Zamestnávateľ

SZČO

Služba

Ak?vita v SP

Saldokonto

predpisy / platby

Elektronické žiadosU

vystavenie potvrdenia, E-formulára, vrátenie poistného

Elektronické výzvy

predloženie RLFO, MVP, na úhradu predpísaného poistného

Saldokonto

predpisy / platby

Elektronické žiadosU

vystavenie potvrdenia,
E-formulára, vrátenie poistného

Elektronické výzvy

výzva na úhradu predpísaného poistného

Individuálne účty

vymeriavacie základy / doby poistenia / úhrady
SDS – predpisy / úhrady
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Občan (poistenec)

Elektronické žiadosU

Elektronické výzvy
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vystavenie potvrdenia, E-formulára, vrátenie poistného,
prestupy v rámci SDS
výzva na úhradu predpísaného poistného (DPO)
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Dávky sociálneho poistenia
Elektronické portálové služby - zhrnutie
Subjekt

1

Ošetrujúci lekár

Služba

Ak?vita v SP

Elektronické
podania
vystavenie dočasnej práce neschopnosU,
- DPN, MAT, OCR, hodnotenie zdravotného stavu, pracovný úraz ...
VYR, PU, CHzP
Elektronické
žiadosU
Elektronické
žiadosU

podklad pre úhradu zdravotných výkonov
žiadosť o dávku sociálneho poistenia
(nemocenské, úrazové, dôchodkové,
garančné ...)
žiadosť o potvrdenie, informáciu

2
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Občan

Elektronické
prehľady

informácie o vyplatených dávkach, evidovaných
nárokových podkladoch, vydaných
rozhodnuUach (EZK)

Elektronické
rozhodnuUa

rozhodnuUa vo veciach dávkovej agendy
sociálneho poistenia
Sociálna poisťovňa

14 nových elektronických služieb IS
čísl
o
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Služba

1.

Registrácia na sociálne poistenie

2.

Registrácia na starobné dôchodkové sporenie

3.

Informovanie sa o subjekte sociálneho poistenia

4.

Informovanie sa o individuálnom účte poistenca

5.

Výmena elektronických formulárov sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ

6.

Podanie žiadosU o vydanie potvrdenia o sociálnom poistení

7.

Zápis údajov o vyrubení sociálneho poistenia a príspevkov starobného dôchodkového sporenia

8.

Zápis údajov o úhrade sociálneho poistenia a príspevkov starobného dôchodkového sporenia

9.

Podanie žiadosU o registráciu v IS SP

10.

Informovanie sa o osobnom proﬁle subjektu sociálneho poistenia

11.

Podanie žiadosU o poskytnuUe informácie

12.

Podanie žiadosU o dávku sociálneho poistenia

13.

Podanie nárokových podkladov pre konanie o dávku sociálneho poistenia

14.

Výplata dávok sociálneho poistenia a ďalších plnení
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Ďakujem za pozornosť.
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