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Tlačová správa: Začína sa druhá fáza elektronizácie služieb Sociálnej
poisťovne
Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické
služby Sociálnej poisťovne – 2. prioritná oblasť“.
Projekt nadväzuje na prvú časť, ktorá odštartovala vyhlásením výzvy dňa 22.12.2008 a takisto
ako ona má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním
na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni.
Cieľom projektu je v prvom rade zavedenie elektronických zložiek klientov Sociálnej
poisťovne. Každý subjekt sociálneho poistenia bude mať priradený elektronický spis s kompletnou
dokumentáciou, ku ktorej bude možný elektronický prístup. Obeh dokumentov bude riadený tak, aby
bol efektívny a bol možný jednotný systém pre spracovanie a tlač zostáv. Súčasťou projektu je aj
vytvorenie kapacít pre uloženie dát. Jednou z hlavných častí projektu je tiež implementácia
centrálneho systému likvidácie záväzkov Sociálnej poisťovne, teda mechanizmu pre spracovanie a
poukazovanie finančných prostriedkov a pre realizáciu platobných príkazov prostredníctvom
elektronického komunikačného rozhrania so Štátnou pokladnicou. Celý projekt bude po
technologickej stránke smerovať k zabezpečeniu používania elektronických služieb Sociálnej
poisťovne v kontexte slovenského eGovernmentu podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej
správy. Znamená to integráciu s informačným prostredím Daňového riaditeľstva SR a so Štatistickým
úradom SR, a tiež integráciu so spoločnými modulmi ÚPVS v záujme jednoduchého a bezpečného
podpisovania dokumentov.
Oprávneným žiadateľom o príspevok je Sociálna poisťovňa SR. Národný projekt je zameraný
na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie
projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od
dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na tento
národný projekt predstavuje 13 300 000 € vrátane DPH. Dátum uzávierky písomného vyzvania na
národný projekt je do 30.8.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými
informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk.
Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
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