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1

Základné informácie
1.1

Prehľad

Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej
pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.
Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne
(ďalej len „MODA“) pripravila Sociálna poisťovňa (SP), ktorá bude implementovať projekt a
bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP).
Projekt navrhovaný ako národný projekt SP, popisovaný v tomto dokumente, vychádza z aktivít
realizovaných v predošlom období, a to najmä zo schválených dokumentov SP:



Návrh Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 –
2022,
KONCEPCIA ROZVOJA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
na obdobie rokov 2017 – 2022,

ďalej z:
 reformného zámeru Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia,
ktorý bol schválený Hodnotiacou komisiou na MV SR dňa 20.7.2017,
 pripravovaného národného projektu SP Efektívny manažment údajov v prostredí
Sociálnej poisťovne, na výsledky a výstupy ktorého má tiež nadväzovať.
V rámci reformného zámeru Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia
sa počíta s týmito projektami:
1. Efektívny manažment údajov v prostredí SP (MUSP) – MUSP je dátovo orientovaný
projekt. Jeho cieľom je zaviesť manažment údajov v prostredí SP tak, aby SP používala
kvalitné a jednotné údaje zdieľané jednotným spôsobom všetkými procesmi a agendami
SP. Riešenie MUSP vychádza z konceptu správy kmeňových údajov, čo je súbor
osvedčenejších skúseností zahŕňajúcich procesy, politiky a nástroje, zabezpečujúce
kmeňové údaje v celom informačnom prostredí SP.
Štúdia uskutočniteľnosti pre tento projekt bola schválená riadiacim výborom 13.12.2017.
2. Modernizácia dávkových agend SP (MODA) – MODA je aplikačne orientovaný
projekt, zameraný na vytvorenie back-office prostredia pre podporu dávkových konaní
SP.
Tento dokument tvorí štúdiu uskutočniteľnosti pre oblasť systémov dávkových konaní.
3. Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov SP –
cieľom projektu je dosiahnuť aby koncové služby pre klientov SP boli komfortné,
užívateľsky prívetivé, pružné a zároveň efektívne na strane klienta aj SP.
4. Budovanie analytických služieb pre podporu kontroly a rozhodovania SP – cieľom
projektu je vytvorenie analytických kapacít a nástrojov pre podporu riadiacich
a kontrolných činností v SP a pre metodickú a dátovú podporu iných analytických
jednotiek VS.
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Predmetom projektu MODA je transformácia existujúceho spôsobu výkonu agend sociálneho
poistenia s použitím overených najnovších IT nástrojov. Výsledkom bude implementácia
a nasadenie:
- optimalizovaného procesu konania o dlhodobých dávkach,
- konsolidovaného procesu konania o krátkodobých dávkach
do ktorého budú
transformované konania o nemocenskom poistení, úrazovom poistení, poistení
v nezamestnanosti a garančnom poistení
- prierezových procesov1 súvisiacich s výkonom sociálneho (lekárska posudková činnosť,
vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažnosti, výplata dávky,...)
Jednotný systém dávok (JSD) ktorý bude výstupom projektu zabezpečí podporu výkonu
transformovaných procesov tak aby bolo možné dosiahnuť:
-

vyššiu úroveň automatizácie procesov výkonu sociálneho poistenia

-

skrátenie konania o sociálnych dávkach

-

zvýšenie flexibility pri zavádzaní legislatívnych zmien

-

dlhodobo udržateľnú prevádzka ISSP

Pod prierezovými procesmi sú myslené také procesy, ktoré sa vyskytujú vo viacerých dávkových agendách SP
(rozsah ŠÚ) a je ich možné riešiť jednotne.
1

2

Naplnenie vyššie uvedených požiadaviek, umožní SP prostredníctvom ďalších projektov
zabezpečiť:
- zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových služieb služieb sociálneho
poistenia pre občanov
- zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových služieb pre podnikateľov.
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy

Projekt MODA je navrhnutý ako národný projekt, nakoľko celá oblasť problematiky, ktorá je
predmetom projektu je vo výlučnej pôsobnosti SP.
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Prijímateľ národného projektu je SP. SP je verejnoprávna inštitúcia, ktorá v súlade s
platnou legislatívou vykonáva agendy v úseku verejnej správy:


Sociálne poistenie (U00139)

V uvedenom úseku SP vykonáva agendy:
Číslo
agendy

Názov agendy

Úsek VS

A0001817 Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia,
nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v
nezamestnanosti a garančného poistenia

U00139

A0001819 Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti

U00139

V rámci uvedených agend SP poskytuje služby sociálneho poistenia pre klientov SP tzn.
občanov a podnikateľov.
Realizované služby projektu budú využívané vyššie uvedenými agendami SP, ktoré sú viazané
na výkon sociálneho poistenia a čiastočne na výkon Starobné dôchodkové sporenie . SP je
vzhľadom na zákonom vymedzené kompetencie a úlohy, jediným vhodným subjektom pre
realizáciu aktivít v tejto oblasti nakoľko má výlučné postavenie pri výkone uvedených agend.
SP ako jediný subjekt disponuje potrebným know-how pre realizáciu projektov v daných
vecných oblastiach príslušných agend.
Z uvedených dôvodov a na základe kompetencií SP stanovených Zákonom č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení a Zákonom č. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, nie je
možné projekt realizovať prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov.
Partnerom navrhovaného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície a informatizáciu (ÚPPVII), ktorý je v zmysle § 34a ods. 1 písm. b) zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti.
V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII) si bude
ÚPPVII uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre realizáciu publicity
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a komunikácie a implementáciu štandardov riadenia informačno-technologických projektov,
ktoré zabezpečia aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania
informačnej spoločnosti.
Príslušnosť národného projektu k relevantnej
časti PO7 OPII

Hlavný cieľ OPII, ktorý bude realizáciou projektu
napĺňaný:7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
= Jeden: U00139 Sociálne poistenie
Dotknutá investičná priorita - 2c) Posilnenie aplikácií
IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie,
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva.
Kód intervencie - 078 Služby a aplikácie elektronickej
verejnej správy
Dotknuté ŽS: 107 – Dôchodok; 109 – Narodenie; 028 –
Bankrot a nový začiatok; 117 – Úmrtie; 128 –
Dôchodkové
sporenie; 129
–
Podpora
v nezamestnanosti; 133 – Pracujúci dôchodca; 134 –
Sociálne poistenie; 136 – Práceneschopnosť, materská,
ošetrenie člena rodiny.
Dotknutý úsek VS - U00139 Sociálne poistenie
Dotknuté agendy VS - A0001817 Konanie o dávkach a
výplata dávok dôchodkového poistenia, nemocenského
poistenia,
úrazového
poistenia,
poistenia
v
nezamestnanosti a garančného poistenia; A0001819
Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti

Indikatívna výška finančných prostriedkov
určených na realizáciu národného projektu

17 955 870 Eur
(uviesť v EUR s DPH; detailný popis investičných a prevádzkových
výdavkov sa uvedie v kap. 2.4.4 – Ekonomická analýza)

1.2

Dôvod

Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej
správy.
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Sociálna poisťovňa dnes disponuje rôznorodým informačným prostredím, ktoré pomáha
zabezpečovať výkon dávkových agend. Toto informačné prostredie je tvorené rôznymi IS, ktoré
vznikali v rôznom čase oddelene a na rôznych technológiách a teda nie sú riešené jednotne.
V rámci týchto agend sú pokryté životné situácie, pre ktoré uvádzame aj príklady početnosti:
Počet vyplatených dôchodkov 1 702 375 (december 2018 2)
Priemerný mesačný počet vyplatených nemocenských dávok 1 911 096 (2017 3)
Priemerný počet poberateľov dávky v nezamestnanosti 417 372 (2018 4)
Priemerný počet poberateľov dávky garančného poistenia 121 (rok 2017 5)
Priemerný počet poberateľov úrazových dávok 10 672 (rok 2017 6)

-

Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a projektu je predovšetkým riešenie
týchto problémov súčasnej doby:
 Veľké množstvo hlavných informačných systémov poskytujúcich podporu pre dávkové
konania SP. V súčasnosti je výplata dávok riešená v rámci štyroch hlavných informačných
systémov SP:
-

IS DP – výkon dôchodkového poistenia ,

-

IS NPaLPČ (Syrius) - výkon nemocenského poistenia a lekárskej posudkovej činnosti

-

IS PvNGP – výkon poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia

-

IS ÚP – výkon a správa likvidácie poistných udalostí z úrazového poistenia
zabezpečuje agendu úrazového poistenia (ÚP),

a značného počtu podporných systémov.
 Administratívna náročnosť konania o dávkach – na pobočkách aj ústredí. Z dôvodu
overovania poberania jednotlivých dávok napríklad pri súbehu dávok, je potrebné vstupovať
a zisťovať údaje vo vyššie uvedených hlavných IS jednotlivo, pre každú agendu zvlášť.
Získavanie a overovanie údajov je značne náročné a zdĺhavé, pričom sa môže vyskytnúť aj
určitá chybovosť pri dohľadávaní a posúdení daných údajov.
 Udržateľnosť použitých technológií - použité technológie je čoraz náročnejšie zabezpečiť z
pohľadu prevádzky aj rozvoja, kľúčový informačný systém IS DP je vytvorený v jazyku
COBOL a je prevádzkovaný mainframe infraštruktúre (dodávateľ spoločnosť IBM).
 Súčasný stav dávkových informačných systémov nie je priaznivý pre zavedenie proklientsky orientovaných elektronických služieb poskytovaných SP. Zavedenie
elektronických služieb pri súčasnom informačnom riešení by bolo nákladné a z veľkej časti
obmedzené.
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https://www.socpoist.sk/pocet-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/3150s
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https://www.socpoist.sk/priemerny-mesacny-pocet-vyplatenych-nemocenskych-davok/1619s
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https://www.socpoist.sk/pocet-poberatelov-davky-v-nezamestnanosti/1662s
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https://www.socpoist.sk/648/1616s
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https://www.socpoist.sk/649/1617s
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Veľký počet oddelených informačných systémov SP podporujúcich rovnaké alebo obdobné
procesy konania o rôznych druhoch dávok neumožňuje transformáciu výkonu sociálneho
poistenia do viac efektívnej a udržateľnej podoby pri súčasnom vytvorení predpokladov pre
rozširovanie elektronických služieb SP.
Okrem problémov boli identifikované aj nasledujúce príležitosti:
-

príležitosť na zníženie prevádzkových nákladov na správu a údržbu informačných
systémov SP.
príležitosť na implementovanie informačného systému umožňujúceho zavádzanie
plnohodnotných pro-klientsky orientovaných elektronických služieb
príležitosť na zavedenie moderného informačného systému podporujúceho užívateľský
komfort používateľov
príležitosť na zavedenie informačného systému zabezpečujúceho prehľadné spracovanie
agend SP
príležitosť na efektívne reflektovanie budúcich legislatívnych zmien.

Projekt MODA je zameraný na podporu interných procesov v rámci realizovaných dávkových
konaní prostredníctvom zavedenia IS JSD.
Dôvodom pre vypracovanie tejto štúdie uskutočniteľnosti a projektu je posúdenie alternatív
a následne návrh cieľového riešenia pre JSD vrátane vypracovania CBA a rozpočtu pre vybranú
alternatívu riešenia.

1.3

Rozsah

Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam.
Rozsah projektu MODA pokrýva agendy Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového
poistenia, nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a
garančného poistenia, vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti a čiastočne starobné
dôchodkové sporenie.
Štúdia tento rozsah pokrýva z komplexného pohľadu, predovšetkým je však zameraná na analýzu
vykonávaných procesov a činností a informačného prostredia, ktoré tvorí nástroje na
zabezpečenie uvedených agend Sociálnou poisťovňou.
Štúdia vo svojom rozsahu nerieši elektronické služby pre občanov a podnikateľov, resp. iné
subjekty, ktoré sú v rozsahu ďalšieho samostatne pripravovaného projektu v rámci reformného
zámeru Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti sociálneho poistenia.
Rovnako dokument nerieši oblasť výberu poistného, ktorá tvorí samostatnú časť procesov SP
a ktorá je v rámci strategických dokumentov navrhovaná na riešenie spolu s ďalšími agendami
výberu mimo SP (program UNITAS).
Štúdia uskutočniteľnosti vychádza z architektonického rámca verejnej správy a nadväzuje na
Architektonickú víziu verejnej správy SR.
Predkladaný dokument popisuje:


Motiváciu pre modernizáciu výkonu agend sociálneho poistenia na procesnej úrovni
ktorá je umožnená realizáciou informačného systému Jednotný Systém Dávok ( IS JSD )

6



Legislatívu a jej potrebné zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu riešenia;



Architektúru riešenia:
o

Biznis architektúra súčasného stavu, ktorá na procesnej úrovni identifikuje
procesy zahrnuté do modernizácie a biznis architektúra budúceho stavu, ktorá
zohľadňuje optimalizáciu výkonu agend sociálneho poistenia.

o

Architektúra IS súčasného stavu je popísaná na úrovni hlavných IS SP
a podporných IS SP, v tejto časti dokumentu sú pomenované IS, ktoré budú
súčasťou modernizácie. Architektúra IS budúceho stavu predstavuje IS JSD na
úrovni stavebných blokov a spôsob prepojenia na ostatné komponenty IS SP.

o

V časti implementácia a migrácia sú vysvetlené základné etapy projektu
Modernizácia dávkových agend a ich súvislosť s ďalšími projektami v rámci
koncepcie rozvoja SP,

o

Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie
projektu.



Prevádzka riešenia popisuje, akým spôsobom bude zabezpečená podpora prevádzky
riešenia IS JSD,



V časti Ekonomická analýza sú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si realizácia
cieľov reformy a implementácie projektu vyžiadajú. Ich následná analýza dáva odpoveď
o ekonomickej výhodnosti riešenia. V rámci tejto časti sú špecifikované indikatívne
náklady pre realizáciu navrhovaného riešenia.

Pre každú oblasť architektúry sú identifikované kritériá kvality, na základe ktorých je možné
posudzovať návrhy a alternatívne riešenia. Obdobne sú identifikované riziká, ktoré bude potrebné
v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie projektu eliminovať. Štúdia uskutočniteľnosti
analyzuje alternatívy riešenia, ako je možné realizovať modernizáciu dávkových agend v
prostredí SP. V rámci kriteriálnej analýzy a CBA analýzy bola vybraná jedna alternatíva, pre
ktorú bol spracovaný detailnejší návrh riešenia budúceho stavu.
Hlavné zainteresované osoby - dotknutí aktéri s popisom ich rolí a súvisiacich IS (ak sú
relevantné) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Aktér

Rola

Informačný systém

FO – poistenec SP

Zamestnanec,
SZČO, N/A
dobrovoľne poistená osoba, iné
osoby uvedené v § 15. Fyzická
osoba, ktorá získala obdobie
dôchodkového poistenia podľa
§ 60 ods. 2, 4 a 5. Aktérom resp.
osobou, ktorá má nárok na ÚD
môže byť aj osoba uvedená v §
17 ods. 2 a 3 zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení.
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PO - zamestnávateľ

Odvádzateľ poistného.

N/A

PO – SP - ústredie

Gestor pre tému konania o
dávkach v rámci VS, správca
dávkových
IS,
agendoví
pracovníci
v
dávkových
procesoch.

IS DP, IS_NPaLPČ,
IS_PvN a GP, IS_UP,
IS_CIPS, IS_AIS DP (zahŕňa:
AIS Pisáreň, IS EZ, IS OAS,
eELDP, IS ŽoD, IS Ident), IS
SV

PO – SP - pobočka

Pokrýva úlohy agendových IS DP, IS_NPaLPČ,
pracovníkov v dávkových IS_PvN a GP, IS_UP,
IS_CIPS, IS_AIS DP (zahŕňa:
procesoch.
AIS Pisáreň, IS EZ, IS OAS,
eELDP, IS ŽoD, IS Ident), IS
SV

PO – Úrad práce, sociálnych Orgán poskytujúci iné dávky a N/A
používajúci
informácie
o
vecí a rodiny
dávkach v kompetencii SP.
PO – Ministerstvo práce, Dohliada nad vykonávaním N/A
nemocenského
poistenia,
sociálnych vecí a rodiny SR
dôchodkového
poistenia,
úrazového
poistenia,
garančného
poistenia
a
poistenia v nezamestnanosti
PO – Ostatné OVM

Napr.
exekútori
a pod. N/A
zdieľajúci údaje so SP.

PO - Exekútor

Zabezpečuje
exekúciu
v N/A
spolupráci
so
Sociálnou
poisťovňou
PO – Poskytovatelia zdravotnej Spolupracujú so SP pri výkone N/A
starostlivosti
konania o poskytovaní dávky.
PO - Iné právnické osoby
Iná
právnická
osoba N/A
vystupujúca v spolupráci so SP
(napr. Slovenská pošta a.s.,
banky)

1.4

Použité skratky a značky

Tabuľka 2 Skratky a značky
Skratka / Značka

Vysvetlenie

AD

Active Directory
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BAMS
BCR
BPMS

Business activity monitoring system
Pomer prínosov a nákladov
Business process management suite

BRMS

Business rules management suite

CBA

Analýza nákladov a prínosov (Cost - Benefit Analysis)

CPU

Centrum podpory užívateľov

CSPP
DP
DPH
DPN
FNPV
EA SKVS
ESB
FO

Centrálny systém podpory prevádzky
Dôchodkové poistenie
Daň z pridanej hodnoty
Dočasná práceneschopnosť
Finančná čistá súčasná hodnota
Entrerprise Architektúra Slovenskej Verejnej Správy
Enterprise Service Bus
Fyzická osoba

FTE

Full Time Equivalent (človekodeň = 8hod)

GP

Garančné poistenie

HW

Hardvér

IKT

Informačno-komunikačné technológie

IS

Informačný systém

KPI

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (key performance indicators)

KrDAV

Krátkodobé dávky

KRIS

Koncepcie rozvoja informačných systémov verejnej správy

LAN

Local area network

LPČ

Lekárska posudková činnosť

MCA

Multikriteriálna analýza

MODA

Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MÚSP

Manažment údajov Sociálnej poisťovne

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NKIVS

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

NP

Nemocenské poistenie

OP EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OP II

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OVM

Orgány verejnej moci

P2SP

Prierezové procesy sociálneho poistenia

PN

Pracovná neschopnosť

PO

Právnická osoba

PvN

Poistenie v nezamestnanosti

SAN

Storage area network

SDS
SOA

Starobné dôchodkové sporenie
Architektúra orientovaná na služby (Service Oriented
Architecture)
Sociálna poisťovňa

SP
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ŠU

Štúdia uskutočniteľnosti

SW

Softvér

UPPVII

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

ÚP

Úrazové poistenie

ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VS

Verejná správa

WAN

Wide area network

ZFSP

Základný fond starobného poistenia

ZFÚP

Základný fond úrazového poistenia

ŽS

Životná situácia
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2

Manažérske zhrnutie
Základné zhrnutie. Max 2400 znakov.
Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint“

Základné informácia o projekte (rozsah, spôsob financovania,...) sú uvedené v kapitole 1.
Cieľom projektu MODA je transformácia existujúceho spôsobu výkonu agend sociálneho
poistenia s použitím overených najnovších IT konceptov a technológií. Výsledkom bude
implementácia a nasadenie:
- optimalizovaného procesu konania o dlhodobých dávkach – zavedením automatizovaných
činností (napr. automatizáciou likvidačných činností) a zjednotenie relevantných procesných
krokov do prierezových procesov nového informačného systému (napr. proces Vybavenie
žiadostí).
- konsolidovaného procesu konania o krátkodobých dávkach do ktorého budú transformované
konania o nemocenskom poistení, úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti a garančnom
poistení
- prierezových procesov súvisiacich s výkonom sociálneho (lekárska posudková činnosť,
vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažnosti, výplata dávky,...), jedna sa o procesy ktoré sú
využívané vo väzbe na dlhodobé aj krátkodobé dávky.
Jednotný systém dávok (JSD) ktorý bude výstupom projektu zabezpečí podporu výkonu
transformovaných procesov tak aby bolo možné dosiahnuť:
-

vyššiu úroveň automatizácie procesov výkonu sociálneho poistenia (napríklad
zavedením automatizovaných likvidačných činností pri poskytovaní dlhodobých dávok
alebo zavedením elektronizácie rozhodnutia pri poskytovaní dávky z úrazového
poistenia);

-

skrátenie konania o sociálnych dávkach (okrem zavedenia automatizovaných činností,
ktoré skrátia čas vybavovania konania, sa skráti čas konania aj zabezpečením evidencie
DPN/prechodiek/ukončení na jednom mieste - backoffice pracovisku v zásade 1 x
a dosť, čo zabezpečí skrátenie času nahrávania týchto dokumentov do systému
duplicitne, každým referentom riešiacim daný prípad za svoju agendu);

-

zvýšenie flexibility pri zavádzaní legislatívnych zmien (optimalizácia procesov
a zavedenie prierezových procesov umožní flexibilnejšie zavádzanie legislatívnych
zmien v informačnom systéme);

-

dlhodobo udržateľnú prevádzka ISSP (zabezpečí sa použitím moderných
technológií, znížením rôznorodosti používaných IS SP a zlúčením procesných činností).

Naplnenie vyššie uvedených požiadaviek, umožní SP prostredníctvom ďalších projektov
zabezpečiť:
-

zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových služieb služieb sociálneho
poistenia pre občanov

-

zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti koncových služieb pre podnikateľov

Projekt je súčasťou reformného zámeru Efektívne služby Sociálnej poisťovne v oblasti
sociálneho poistenia a prispieva k naplneniu cieľa reformného zámeru „Zvýšená produktivita
práce a kvalita pri výkone procesov SP a zavedenie princípu 1x a dosť“ realizáciu konceptu
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digitálnej transformácie existujúcich procesov tzn. zmenou súčasného, prevažne hierarchicky
organizovaného poskytovania služieb na model agilných procesov ktorý umožní:






odstránenie duplicitných činnosti,
plnú elektronizáciu procesov,
zavedenie plnej automatizácie tých činností, kde je to efektívne,
zrušenie činností, ktoré sú nahraditeľné dátovou alebo procesnou/servisnou
integráciou a orchestráciou,
monitoring, meranie a kontinuálne zlepšovanie procesov.

V Koncepcii rozvoja IS SP na obdobie rokov 2017 – 2022 (KRIS SP) bol cieľ reformného
zámeru upresnený takto:
č
2

Cieľ rozvoja IS
SP
Systémová
automatizácia
procesov výkonu
sociálneho
poistenia

Sledovaný Cieľ SP
podľa Stratégie SP
 Zvyšovanie
kvality zákonom
zverených
činností
 Optimalizácia
procesov

C IEĽ REFORMNÉHO ZÁMERU

Sledovaný Cieľ ISVS podľa
NKIVS
 Posun k službám
zameraným na zvyšovanie
kvality života
 Posun k službám
zameraným na nárast
pridanej hodnoty pre
občanom/podnikateľov
 Umožnenie modernizácie
a racionalizácie verejnej
správy IKT prostriedkami

Realizačný
projekt
Jednotný
systém dávok
(JSD)

SYSTÉMOVÁ AUTOMATIZÁCIA PROCESOV VÝKONU
SOCIÁLNEHO POISTENIA

ŠPECIFICKÝ

MERATEĽNÝ

Zvyšovanie kvality výkonu zákonom zverených
činností, predovšetkým v oblasti správy konania o
dávkach a výplaty dávok.
 zníženie manuálneho spracovania v procesoch
konania o dávkach na menej ako 50%,
 súčasná a konzistentná podpora viacerých
(všetkých) typov dávok a služieb,
 zachovanie „historickej“ (popri „súčasnej“)
funkcionality pri zmene legislatívy,
 integrácia so systémom správy referenčných
údajov SP (MÚSP),
 zdieľanie dát – dáta získané v niektorom konaní
klienta voči SP môžu byť zdieľané iným
konaním v rámci SP,
 integrácia na systémy pre poskytovanie
elektronických služieb klientom,
 podpora konceptu, kedy je možné na jednom
mieste žiadať o viaceré dávky sociálneho
poistenia,
 podpora pre zavedenie pravidiel, ktoré
umožňujú reagovať na vznik životnej situácie
klienta,
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DOSIAHNUTEĽNÝ

REALISTICKÝ

OHRANIČENÝ

vyhotovovanie výstupov z automatizovaného
spracovania,
 systém generovania dokumentov založených na
šablónach a ich následná archivácia,
 agendy a konania viažuce sa k starobnému
dôchodkovému sporeniu.
Na základe prijatia informácie o vzniknutej životnej
situácií, ktorá má väzbu na sociálne poistenie a
dávkové konania zabezpečí:
a)
unifikovane a jednotne pre každú dávku
- inicializáciu konania o nároku / zmenách v
nároku na dávky sociálneho poistenia,
- sledovanie priebehu konania,
- sumarizáciu prijatých dát z integrovaných
systémov a kontrolu nároku na dávku,
- kontrolu kompletnosti nárokových
podkladov a vstupov s automatickou
identifikáciou a notifikáciou chýbajúcich
podkladov / vstupov,
- generovanie rozhodnutí a ostatných
výstupných dokumentov a ich archiváciu,
- realizáciu výplat dávok sociálneho poistenia
a spracovanie vratiek,
- ďalšie podporné funkcie (exekučné zrážky z
dávok, preplatková a pokutová agenda,
splátkový kalendár, opravné prostriedky a
odvolania, súdne konania, kontrolné
mechanizmy, zostavy, interné štatistiky,
potvrdenia ...),
b)
špecificky vo väzbe na danú dávkovú agendu
- výpočet dávky pre dôchodkové a invalidné
poistenie, nemocenské poistenie, úrazové
poistenie, poistenie v nezamestnanosti a
garančné poistenie,
- výkon Lekárskej Posudkovej Činnosti,
- možnosť manuálneho doplnenia a doriešenia
dávky,
- a ďalšie
Dosiahnutie cieľa je v pôsobnosti SP a čiastočne v jej
možnostiach , ale závisí od programov financovania
a iniciatívy smerujúcej k optimalizácii procesov.
Nahradia sa pôvodné informačné systémy Sociálnej
poisťovne v oblastiach konania o dávkach a výkonu
starobného dôchodkového sporenia
Odhadovaný čas realizácie projektu MODA (JSD) je
obdobie rokov 2019-2022
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Motivácia, rozsah zainteresovaných osôb, hnacích prvkov a cieľov je detailne uvedený v kapitole
Motivácia.
Náplňou projektu, tak ako bol definovaný v reformnom zámere je vytvorenie efektívnych
aplikačných služieb pre podporu optimalizovaných agendových činností, prostredníctvom JSD.
JSD bude pokrývať nasledovné agendy:











nemocenské dávky
dôchodky
o
starobné poistenie
o
invalidné poistenie
o
žiadosti o dôchodok, vrátane žiadostí dôchodok zo starobného dôchodkového
sporenia
Príspevky a príplatky
úrazové dávky
dávka garančného poistenia
dávka v nezamestnanosti
starobné dôchodkové sporenie (vybranú časť agendy)
Lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
odvolacie konanie v dávkových veciach

Zavedenie spoločných služieb pre dávky:
 zavedenie jednotného výplatného systému dávok
Medzi hlavné prínosy projektu MODA vplývajúce na Pracovníka SP a Občana (poistenca) patria:
Pracovník SP

 Elektronizácia konania o dávkach SP a ostatných
podaní
 Automatizácia vybraných aktivít procesu
konania o dávke SP a ostatných podaní
 Podpora zavedenia elektronického dávkového
spisu
 Integrácia príslušných interných systémov
 Automatické spúšťanie overovania nových
skutočností nad každým poberateľom dávky –
bez nutnosti otvoriť každého poberateľa
 Interná platforma pre vybavenie dopytov
a prijímanie a evidenciu exekučných príkazov
 Štandardizované spracovanie výstupu priamo zo
systému
 Elektronizovať
proces
Elektronického
doručovania (hybridná pošta)

Občan (poistenec = žiadateľ o dávku)
 Skrátenie dĺžky vybavovania podaní vo veci dávok SP (nový IS podporí užívateľský
komfort pri spracovaní podaní od občanov. Zrýchlenie interného procesu je prínosom aj
pre občana, ktorý to pocíti na znížení času vybavenia jeho požiadavky. Bližší opis je
v kapitole 2.4.4. Ekonomická analýza).
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 Proaktivita pri priznaní dávky na základe informácií získaných z ÚPSVaR
 Zredukovanie počtu tlačív DPN/prechodiek/ukončení – v prípade, že má poistenec viacero
poistných rolí, je povinný ku každej poistnej roli dodať samostatný formulár
DPN/prechodky/ukončenia. Napríklad, v prípade, že je poistenec na PN 2 mesiace a má
dva pracovné pomery (dohody) je povinný dodať do SP 2 x DPN, 2 x prechodky (pri
prechode mesiacov) a 2 x ukončenie. Zjednotením pracovných pomerov na jeden formulár
sa zredukuje počet tlačív, ktoré je poistenec povinný predložiť v SP.
V dokumente štúdie uskutočniteľnosti boli zavedené dva pojmy, ktoré spájajú jednotlivé druhy
dávok sociálneho poistenia do dvoch kategórií, podľa dĺžky vyplácania dávky:
a)
dlhodobé dávky – zahŕňa dávky dôchodkového poistenia
b)
krátkodobé dávky – zahŕňa dávky nemocenského, úrazového, garančného
poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Medzi krátkodobé dávky sú
zaradené aj dávky dlhodobého charakteru z úrazového poistenia, ktorými
sú úrazová renta a pozostalostná úrazová renta.
Popis súčasného stavu realizácie vyššie uvedených agend je uvedený
v kapitole 2.2, kde sú stručne uvedené problémy a riziká súčasného stavu.
V rámci multikriteriálnej analýzy (MCA) bolo posudzovaných 5 alternatív riešenia. Podmienky
MCA splnili :
– Alternatíva riešenia 4 - Transformácia konaní o dávkach s využitím moderných IKT
prostriedkov – spoločné procesy konania o dávke, špecifické rozhodovacie a schvaľovacie
procesy konania o dávke,
– Alternatíva riešenia 5 - Optimalizácia dlhodobých dávok (Modul DP2020+), Transformácia
krátkodobých konaní o dávkach – proces konania o krátkodobých dávkach (Modul KrDAV),
prierezové procesy sociálneho poistenia (LPČ, Vybavovanie odvolaní, Vybavovanie sťažností,
Výplata dávky) a spoločné moduly JSD.
Po vyhodnotení finančných parametrov a harmonogramov realizácie bolo ako cieľové riešenie
vybraná alternatíva riešenia 5.
Hlavné komponenty biznis architektúry cieľového riešenia pre úsek Sociálne poistenie z pohľadu
modernizácie dávkových agend sú:
- Biznis pravidlá (business rules)
- Biznis procesy
- Údajová základňa
Naplneniu cieľa reformného zámeru „Zvýšená produktivita práce a kvalita pri výkone procesov
SP a zavedenie princípu 1x a dosť“ spočíva okrem iného v zabezpečení väčšej flexibility a
agilnosti pri realizácií zmien vyplývajúcich z legislatívy alebo z návrhov na optimalizáciu /
automatizáciu / digitalizáciu procesov SP. Použitie princípov SOA architektúry pri návrhu a
následnej implementácii IS JSD je jedným z predpokladov pre dosiahnutie tohto cieľa. Jednou z
hlavných vlastností SOA je externalizácia logiky riadenia procesov. Súčasná procesná logika
dávkových agend je komplexná, náročná na pochopenie a realizáciu úprav. Tento problém je v
navrhovanej architektúre IS JSD riešený oddelením procesnej logiky do samostatnej služby
(Obrázok 1). Hlavné komponenty IS JSD, ktorými sú API MANAGEMENT (nástroj na aplikačnú
a dátovú integráciu, BPMS (business process management suite / workflow management) a
BRMS (business rules management suite) sú na trhu dostupné produkty. Komponent API
MANAGEMENT môže byť realizovaný použitím ESB, ktorý je dostupný ako výstup realizácie
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IS MUSP7. Funkcionalita ESB bude pre SP dostupná ako súčasť Talend MDM Platform (PaaS,
alebo samostatná licencia ). Alternatívou k použitiu ESB, ktoré je súčasťou riešenia IS MUSP je
API MANAGEMENT spĺňajúci základné princípy SOA v oblasti aplikačnej a dátovej integrácie.
Moduly KrDAV a D2020+ poskytujú funkcionalitu potrebnú na výkon jednotlivých úloh/krokov
procesu konania o dávkach pre jednotlivé typy dávok. Modul P2SP poskytuje funkcionalitu
viazanú na výkon úloh/krokov prierezových procesov sociálneho poistenia.

Hlavné architektonické stavebné bloky budúceho riešenia biznis architektúry
a aplikačnej/dátovej architektúry sú znázornené na obrázku č.1

7

Štúdia uskutočniteľnosti Manažment údajov Sociálnej poisťovne (MUSP)
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/1cfe7e9d-1abf-4fab-acb4-6ebc303d7f61?tab=basicForm
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:

Obrázok 1. Vysokoúrovňový architektonický model – prepojenie biznis architektúry a aplikačnej architektúry

Harmonogram
Predpokladaná doba trvania projektu je 26 mesiacov
Projekt bude realizovaný formou hlavných aktivít a podporných aktivít tak ako

sú definované v príručke

pre žiadateľa finančných prostriedkov z OP II Prioritná os 7.
Hlavné aktivity projektu budú realizovaný v štyroch fázach, čo umožní postupné nasadzovanie
výstupov do prevádzky.
Fáza I. – Koncepčný návrh IS JSD a spoločné moduly IS JSD
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Doba: od T do T+ 12m
Výstupy Fázy I:
Schválený koncepčný návrh realizácie IS JSD
Implementované nástroje na modernizáciu dávkových agend:
- extrakcia biznis rules z existujúcich IS SP viazaných na konanie o dávkach

-

BPMS modul
BRMS modul
BAMS (business activity monitoring system)
JSD administrácia a monitoring
Prezentačná vrstva JSD

Fáza II. Konanie o krátkodobých dávkach – úrazové poistenie
Doba: od T+3 do T+16
Výstupy Fázy II
IS JSD R1 z nasadený do produkčnej prevádzky z funkcionalitou:
Prierezové procesy - Lekárska
Vybavovanie sťažností, Výplata dávky

a posudková

činnosť,

Vybavovanie

odvolaní,

Modul KrDAV – Proces konania o krátkodobých dávkach / úrazové poistenie
V rámci hlavnej aktivity Nasadenie budú vo Fáze II. nasadené do produkčnej prevádzky aj
spoločné moduly IS JSD ktoré boli navrhnuté, implementované a testované vo Fáze I.
Fáza III. Konanie o krátkodobých dávkach – NP, PvN, GP
Doba: od T+6 do T+21
Výstupy Fázy III
IS JSD R2 nasadený do produkčnej prevádzky
Nová funkcionalita IS JSD R2:
Modul KrDAV - Proces konania o krátkodobých dávkach / NP, PvN, GP
Fáza IV. Konanie o dávkach DP
Doba: od T+7 do T+26
Výstupy Fázy IV
IS JSD R3 nasadený do produkčnej prevádzky
Nová funkcionalita IS JSD R3:
Modul DP2020+ - Proces konania o dávkach DP
Fáza V.1 – V.3 Prierezové procesy sociálneho poistenia
Doba: od T+3 do T+26
Výstupy Fázy V.1 až V.3
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IS JSD R1,R2,R3

Prierezové procesy - Lekárska a posudková činnosť, Vybavovanie odvolaní,
Vybavovanie sťažností, Výplata dávky - budú realizované v troch krokoch, tak aby bolo
možné zohľadniť špecifiká jednotlivých konaní o dávkach realizovaných vo Fáze II až
Fáze IV.
Projektové riadenie a publicita
Doba: od T+3 do T+26
Výstupy:
Riadenie projektu
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. V rámci projektu budú stanovené základne role a
vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný projektový manažér za stranu Sociálnej poisťovne, ako aj za
stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami.
Publicita a informovanosť
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít
informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. Sociálna poisťovňa bude
priebežne informovať o stave projektu na svojej webstránke. Sociálna poisťovňa taktiež osadí na hlavnom
mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou.
Rozpočet a ekonomická analýza
Rozpočet projektu je navrhnutý na: 17 955 870 Eur s DPH
Finančné prostriedky sú rozdelené na jednotlivé hlavné aktivity nasledovne:
Aktivita
Analýza a dizajn
Implementácia
Testovanie
Nasadenie
Nákup HW a krabicového softvéru
Podporné aktivity
Spolu

Suma
3 742 600,00 €
6 380 000,00 €
5 231 680,00 €
966 000,00 €
378 679,00 €
1 256 911,00 €
17 955 870,00 €

Výsledné parametre ekonomickej analýzy sú:
-

Rok návratu investície: t7 (7. rok)

-

Pomer prínosov a nákladov (BCR): 18,57

-

Finančná čistá súčasná hodnota (FNPV) (eur s DPH): 75 836,-

-

Ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH): 11 065 551,-
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2.1

Motivácia

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis
Motivácia SP dosiahnuť definované výsledky je reprezentovaná cieľmi, princípmi,
požiadavkami a výstupmi. Ciele predstavujú to čo sa chce dosiahnuť. Výstupy sú realizované
kapacitami SP, ktoré majú požadované schopnosti na ich realizáciu. Princípy a požiadavky sú
také vlastnosti riešení, ktoré slúžia na dosiahnutie cieľov. Princípy sú tiež normatívne
usmernenia. Požiadavky sú formálne vyhlásenia o potrebe vyjadrené zainteresovanými
stranami, ktoré musí spĺňať architektúra riešenia.
Z pohľadu návrhu riešenia systému JSD je nevyhnuté pochopiť, ktorými výstupmi sú
dosiahnuté ciele a ako tie eliminujú negatívne hnacie prvky (slabé stránky, hrozby) v logike:
-

Zainteresovaná strana definuje
-

Hnací prvok, ktorý je eliminovaný
-

Cieľom dosiahnutým vďaka realizácii konkrétneho
-

Výstupu.

V modeli motivačnej architektúry nižšie sú znázornené hlavné zainteresované osoby
(stakeholderi) a ich hlavné prvky, napojené na súvisiace ciele, ktoré musia byť naplnené
projektom popisovaným v tejto ŠU.
Medzi hlavné zainteresované osoby v oblasti poskytovania dávok sociálneho poistenia sú:
 SP ústredie – ako gestor pre tému konania o dávkach v rámci VS, správca dávkových
IS, agendoví zamestnanci v dávkových procesoch.
 SP pobočka – agendoví zamestnanci, ktorí realizujú dávkové procesy
 Poistenec – FO, ktorá vystupuje ako žiadateľ a prijímateľ dávok
 Zamestnávateľ – PO a FO, ktorá vystupuje ako odvádzateľ poistného
 ÚPSVaR SR – orgán poskytujúci iné dávky a používajúci informácie o dávkach
poskytovaných SP
 MPSVR SR – je riadiacim orgánom, ktorý tvorí legislatívu v oblasti sociálneho
poistenia a dohliada na jej uplatňovanie. Tiež koordinuje so SP prípravu štruktúry a
rozsahu výdavkov SP na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
 Inštitúcie VS – predstavujú predovšetkým konzumentov informácií o dávkach v
kompetencii SP
 Exekútor - Zabezpečuje exekúciu v spolupráci so SP
 Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti - Spolupracujú so SP pri výkone konania o
poskytovaní dávky.
 Iná právnická osoba - Iná právnická osoba vystupujúca v spolupráci so SP.
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Tieto zainteresované strany majú svoje roly v motivačnom aspekte, pretože majú záujem na
projekte alebo sú realizáciou projektu dotknuté prostredníctvom hnacích prvkov.
Hnacie prvky realizácie projektu sú:
 Primárne hnacie prvky sú hnacie prvky zmien IS SP
1. Efektívna prevádzka informačných systémov SP;
na ktorú má negatívny vplyv:
-

Duplicita podobných činností v rámci viacerých informačných systémov.
Zabezpečenie zjednotenia veľkého počtu oddelených informačných systémov
Sociálnej poisťovne zabezpečujúcich poskytovanie dávok, ktoré podporujú
rovnaké alebo podobné procesy. Informačné systémy vznikali v rôznom čase a na
rôznych technológiách podľa potreby, na zabezpečenie konania daného druhu
dávky. Každý systém implementuje plnú sadu procesov od evidencie podania až
po vydanie rozhodnutia a výplatu dávky a výsledkom sú rovnaké alebo obdobné
procesy ťahajúce sa naprieč príslušnými agendami.

-

Zastarané a prevádzkovo neudržateľné technológie zvyšujú náklady prevádzky.
Potreba zabezpečenia udržateľnosti použitých technológií je najvýraznejšia práve
pri systéme IS DP, ktorý je postavený na COBOL mainframe systéme.
Udržiavanie súčasných systémov je nákladné a z dlhodobého hľadiska
neudržateľné.

-

Prevádzka heterogénnych častí IS SP zvyšuje komplexnosť údržby

Zistenie:

Kvalitu prevádzkovaných IS SP je možné zvýšiť

2. Úžitková hodnota služieb Sociálnej poisťovne;
na ktorú má negatívny vplyv:
-

Nedostatočná flexibilita a efektivita konaní o dávkach sociálneho poistenia.
Potreba skrátenia dlhého trvania konaní o dávkach, ktoré v súčasnosti maximálne
vyťažuje a až preťažuje zamestnancov Sociálnej poisťovne (na pobočkách aj
ústredí).

-

Chýbajúce predpoklady na zavedenie nových elektronických služieb. Nutnosť
vytvorenia predpokladov pre rozširovanie elektronických služieb SP. Je potrebné
vytvoriť predpoklady v agendových IS na poskytovanie a rozširovanie služieb v
rámci eGovernment-u v súlade so schváleným reformným zámerom.

-

Nedostatočná úroveň bezpapierovej elektronickej komunikácie trápi hlavne
externých partnerov (zamestnávatelia, zmluvní partneri,...), ktorí by významne
privítali zjednodušenie a elektronizáciu celého konania.

Zistenie:

Úžitkovú hodnotu služieb IS SP je možné zvýšiť

 Sekundárne hnacie prvky sú hnacie prvky zmien IS VS
-

Potreba integrácie Slovenska do jednotného digitálneho trhu

-

Zvýšenie kvality života občanov prostredníctvom elektronických služieb

-

Zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky prostredníctvom elektronických
služieb
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-

Výrazné zlepšenie fungovania verejnej správy komplexnou modernizáciou.

-

Podpora inovácií a tvorba dopytu po inteligentných riešeniach

Hlavný Cieľ realizácie projektu bol zadefinovaný v KRIS SP ako:
C.1 Systémová automatizácia procesov výkonu sociálneho poistenia;
ktorý je realizovaný výstupom Jednotný systém dávok (IS JSD)
a ďalšie ciele projektu sú:
C.2 Skrátenie konania o sociálnych dávkach
C.3 Zníženie preťaženia zamestnancov a v rámci toho
Zníženie manuálnej a duplicitnej práce;
ktoré sú realizované výstupmi Automatizácia procesov, Elektronická bezpapierová
komunikácia a Nová definícia aplikačných služieb IS SP
C.4 Dlhodobo udržateľná prevádzka IS SP;
na ktorý majú pozitívny vplyv výstupy Použitie moderných technológií, Zníženie
heterogenity IS SP a Zlúčenie procesných činností.
a sledované ciele architektúry IS VS 2020 sú:
-

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre
podnikateľov
Optimalizácia štruktúr so zameraním na interoperabilitu procesov
Reforma a optimalizácia vybraných úsekov verejnej správy
Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment
cloudu

Na sledovanie uvedených cieľov sú definované nasledovné projektové KPI:
KPI

Zníženie manuálneho
spracovania v procesoch
konania o dávkach

Cieľ

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Rok
dosiahnutia
KPI

C.1
Systémová
automatizácia
procesov
výkonu
sociálneho
poistenia;

100 %

<50 %

2025
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(skrátenie
konania
o 90
minút)

C.2 Skrátenie
konania
o sociálnych
dávkach;
C.3 Zníženie
preťaženia
zamestnancov
Zníženie počtu IS pre oblasť
dávok

C.3 Zníženie
preťaženia
zamestnancov;

5

1

2025

100%

<50%

2025

(53 mil Eur /
10 rokov)

(24 mil
Eur / 10
rokov)

C.4 Dlhodobo
udržateľná
prevádzka
ISSP
Zníženie nákladov na
prevádzku

C.4 Dlhodobo
udržateľná
prevádzka IS
SP

Cieľový rok dosiahnutia je prvý rok po ukončení implementácie projektu, resp. jeho odovzdaní do
prevádzky.
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Obrázok 2 pohľad „problémové oblasti SP“
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Obrázok 3 pohľad „dosiahnutie súladu s cieľmi VS pri budovaní IS VS"

Aktéri

Cieľ

Požiadavka

Obmedzenie

SP Ústredie

C1. Systémová
automatizácia
procesov výkonu

Pre dosiahnutie tohto cieľa je
potrebné analyzovať
a štandardizovať procesy
a zaviesť ich do IS.

Legislatívne špecifiká
jednotlivých agendových
procesov.

SP Pobočka

25

sociálneho
poistenia
KPI

Zníženie manuálneho spracovania v procesoch konania o dávkach

SP Ústredie
SP Pobočka

C2.
Skrátenie
konania
o sociálnych
dávkach

KPI

Zníženie manuálneho spracovania v procesoch konania o dávkach

SP Ústredie

C3.
Zníženie
preťaženia
zamestnancov
a v rámci
toho
Zníženie
manuálnej
a duplicitnej práce

SP Pobočka

Obmedziť
vykonávanie Problematické
duplicitných činností v rámci zavádzanie zmien
jednej agendy aj v rámci organizácie.
nadväzujúcich
agend
a podporiť ich automatizáciou
v IS.

Obmedziť
vykonávanie Problematické
duplicitných činností v rámci zavádzanie zmien
jednej agendy aj v rámci organizácie.
nadväzujúcich
agend
a podporiť ich automatizáciou
v IS.

do

do

KPI

Zníženie manuálneho spracovania v procesoch konania o dávkach

KPI

Zníženie počtu IS pre oblasť dávok

SP Ústredie
SP Pobočka

C4.
Dlhodobo Zaviesť udržateľné technológie Dostupné
finančné
udržateľná
IS
z pohľadu
zdrojov prostriedky a personálne
prevádzka IS SP
(personálne,
finančné, kapacity.
materiálne).

KPI

Zníženie počtu IS pre oblasť dávok

KPI

Zníženie nákladov na prevádzku

Ďalšie informácie

(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
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Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_1.1: Nie je možné dosiahnuť skracovanie dĺžky konaní prostredníctvom
technických riešení
R_S_1.2: Poskytovanie nových alebo vylepšených služieb tretím stranám je nákladné
a neefektívne
R_S_1.3: Nie je možné vyhovieť novým požiadavkám zainteresovaných osôb
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx





2.2

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo

Tabuľka Riziká
forme modelov.
Tabuľka Zoznam zainteresovaných
Tabuľka Zoznam cieľov
Tabuľka Princípy a požiadavky

Popis aktuálneho stavu
2.2.1

Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis

Základný zákonný rámec pre fungovanie SP a výkon jej kompetencií:









Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov v
znení účinnom do 31.12.2003
Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského
uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho
zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a
sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej
moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 45/2011 Z. z. zákon o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom
dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon 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,
Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja
za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení
neskorších predpisov.
zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov
zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov
zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových
a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti
mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov
zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do
nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších
predpisov

Zákonný rámec na vykonávanie zrážok z dávok











Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy
pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o
zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na
úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a
zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších
predpisov
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov

Nadnárodná legislatíva:
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Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009,
ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa
ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na
úradníkov Komisie (Ú.v. ES L56, 4.3.1968) v platnom znení (pozn. na základe tohto
nariadenia SP vykonáva prevod dôchodkových práv)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 833/2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa vykonáva
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
v platnom znení
Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení

Všeobecný zákonný rámec pre oblasť IKT a údajov:










Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia ekonomických činností
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program
štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 - povinnosti SP v rámci štatistických
zisťovaní

Zákonný rámec pre evidenciu, správu, poskytovanie resp. výmenu údajov SP:




Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.
z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č.570/2005 o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Ďalší legislatívny rámec nižšej úrovne s vplyvom pre oblasť údajov SP:






Platné dohody o výmene/poskytovaní údajov
Organizačný poriadok SP
Kompetenčný poriadok SP
Príkazy generálneho riaditeľa SP
Metodické usmernenia SP

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_2.1: Legislatívne návrhy sú obmedzované technickými možnosťami
R_S_2.2 : Zapracovanie legislatívnych zmien do IS sú obmedzované technickými
možnosťami – zvýšené náklady na realizáciu

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx



Tabuľka Riziká
Tabuľka Legislatíva

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.
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2.2.2
2.2.2.1

Architektúra

Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis
SP bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako
verejnoprávna inštitúcia.
Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení
V priebehu roka 2004 prevzala výkon nemocenského poistenia od všetkých zamestnávateľov, ktorí
zamestnávali viac ako 20 zamestnancov.
Od 1. januára 2005 SP vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia –
predovšetkým vyberá a vymáha príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským
spoločnostiam, registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a spravuje ponukový systém.
Sociálne poistenie (U00139) je realizované nasledujúcimi agendami:
Číslo
agendy
A0001817

Názov agendy

Úsek VS

Konanie o dávkach a výplata dávok dôchodkového poistenia,
U00139
nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v
nezamestnanosti a garančného poistenia
A0001819 Vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti
U00139
Na obrázku č.4 sú ukázané hlavné stavebne bloky biznis architektúry vo väzbe na dva základné
produkty sociálnej poisťovne: sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie.

Obrázok 4 Hlavné stavebné bloky biznis architektúry SP z pohľadu produktov: Sociálne poistenie ,
Starobné dôchodkové sporenie
Hlavné stavebné bloky biznis architektúry SP z pohľadu EA SKVS pre Sociálne poistenie a Starobné
dôchodkové sporenie sú ukazané na obrázku 5.

31

V rámci súčasného stavu biznis architektúry SP sú identifikovaní títo biznis aktéri (fyzické
a právnické osoby) a ich role:
 Poistenec SP – osoba, ktorá žiada o dávku SP
 Zamestnanec SP – zamestnanec pobočky alebo ústredia SP
 Zamestnávatelia – FO alebo PO, odvádzateľ poistného
 Subjekty, ktoré vyplácajú dávky – Sociálna poisťovňa
Výkon sociálneho poistenia v oblasti výplaty dávok na úrovni biznis architektúry zahŕňa nasledujúce
procesné oblasti (agendy) :
- Dôchodkové poistenie (I. pilier)
- Krátkodobé dávky
a) Výkon nemocenského poistenia
b) Výkon úrazového poistenia
c) Výkon poistenia v nezamestnanosti
d) Výkon garančného poistenia
- Dôchodkové sporenie (II. pilier)
- Ostatné dávky – agenda zahŕňa poskytovanie príspevkov a príplatkov vyplácaných SP
- Lekárska posudková činnosť
Každá agenda vykonáva svoje procesy samostatne, nezávisle od procesných krokov iných agend.
Príkladom je proces „Vybavenie žiadosti“, ktorý sa vyskytuje v každej agende (vrátane
dôchodkového poistenia), je však vykonávaný oddelene. Žiadateľ musí podať svoju žiadosť na
pracovisku príslušnej agendy, kde sa jeho žiadosť následne spracuje konkrétnym referentom.
Procesné kroky Vybavenia žiadosti sú totožné v procese každej agendy, napriek tomu sa vykonávajú
zvlášť jednotlivými útvarmi.
Takýmto spôsobom sa pristupuje k všetkým procesom daných agend.
Agendy obsahujú aj špecifické procesné kroky, ktoré nie je možné stotožniť s procesnými krokmi
inej agendy. Platí to predovšetkým pre agendu Dôchodkového poistenia (I. pilier) a Dôchodkové
sporenie (II.pilier).
Proces konania o dávke je pri krátkodobých dávkach veľmi podobný. Obsahuje nasledujúce
základné aktivity procesu:
- zaregistrovať podanie
- prideliť podanie referentovi
- zaevidovať podklady
- vykonať lekársku posudkovú činnosť
- posúdiť podanie, podklady a nárok na dávku
- skontrolovať možný súbeh dávok
- vypočítať dávku
- vydať rozhodnutie
- vykonať zrážku
- vyplatiť dávku
- zúčtovať dávku
Aktivity sú vykonávané príslušným útvarom danej agendy na pobočke Sociálnej poisťovne.
Proces konania o dávke dôchodkového poistenia sa líši od procesu konania o krátkodobej dávke.
Obsahuje množstvo ďalších aktivít, ktoré konanie o krátkodobých dávkach neobsahuje. Základnými
aktivitami procesu konania o dávke dôchodkového poistenia sú:
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- zaevidovať požiadavku na spísanie Žiadosti o dôchodok
- spracovať a evidovať evidenčné listy
- posúdiť komplexnosť nárokových podkladov
- evidovať a spracovať nárokové podklady
- prijať žiadosť o dávku DP
- evidovať žiadosť
- vykonať lekársku posudkovú činnosť
- prideliť podanie referentovi
- vyhotoviť / pripojiť dôchodkové sporenie
- vyhodnotiť preukázané skutočnosti
- vypočítať sumu dôchodku
- určiť sumu preddavku
- vyhotoviť likvidačný list
- vydať rozhodnutie o dávke DP
- vykonať zrážku
- vyplatiť dávku
- zúčtovať dávku
Aktivity sú vykonávané príslušným útvarom agendy dôchodkového poistenia. Prvotné aktivity
procesu sú realizované na pobočke SP, zvyšok je vykonávaný na ústredí SP.
Agenda lekárskej posudkovej činnosti vykonáva aktivity vyskytujúce sa v procesoch krátkodobých
dávok aj dôchodkového poistenia.
Agenda dôchodkového sporenia obsahuje procesy jedinečné pre túto agendu.
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Obrázok 5 Hlavné stavebné bloky biznis architektúry SP z pohľadu EA SKVS
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Oblasť dávok pokrýva nasledovné typy:
 nemocenské dávky:
o nemocenské,
o ošetrovné,
o vyrovnávacia dávka,
o materské
 dôchodky:
o
zo starobného poistenia:
 starobný dôchodok,
 vyrovnávací príplatok
 predčasný starobný dôchodok,
 vdovský dôchodok,
 vdovecký dôchodok,
 sirotský dôchodok,
o
z invalidného poistenia:
 invalidný dôchodok,
 vdovský dôchodok,
 vdovecký dôchodok,
 sirotský dôchodok
o zo starobného dôchodkového sporenia:
 poskytovanie informácií
 preberanie žiadostí
 sprostredkovanie ponúk
 Príspevky a príplatky
 príplatok politickému väzňovi
 príspevok účastníkovi odboja
 príplatok za štátnu službu
 vianočný príspevok
 príspevok športového reprezentanta


úrazové dávky:
o úrazový príplatok
o úrazová renta
o jednorazové vyrovnanie
o pozostalostná úrazová renta
o jednorazové odškodnenie
o pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
o rekvalifikácia a rekvalifikačné
o náhrada za bolesť
o náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
o náhrada nákladov spojených s liečením
o náhrada nákladov spojených s pohrebom



agenda platenia poistného na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty do dovŕšenia
dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo ZFÚP do ZFSP
dávka GP (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa)
dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v
dôsledku nezamestnanosti)
dôchodkové sporenie II. pilier v danom rozsahu
lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia
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odvolacie konanie v dávkových veciach

V rámci agend sú realizované nasledovné hlavné činnosti :
 evidencia a správa klientov v rámci registra,
 manuálne zadávanie dát používateľom IS pri spracovaní žiadostí o dávku sociálneho
poistenia,
 manuálne zadávanie dát používateľom IS z nárokových podkladov obsahujúcich informácie
nevyhnutné pre konanie / rozhodovanie o dávke,
 elektronické preberanie dát o dobe poistenia a vymeriavacom základe klienta, ktoré sú
využívané pre konanie / rozhodovanie o dávke,
 generovanie výstupných dokumentov (napr. rozhodnutí, potvrdení, korešpondencie s
klientom, oznámenia o výplate, kontrolná zostava, ...),
 zabezpečenie výplaty dávok,
 zabezpečenie úhrad za vykázané zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti i kontaktným inštitúciám v EÚ
 evidencia preplatkov
 spracovanie a vydávanie E-formulárov,
 štatistiky,
 distribúcia dát do účtovníctva vedeného v SAP-FI.




distribúcia dát pre externé a interné IS/vecné oblasti
elektronické preberanie dát o iných dávkach z jednotlivých dávkových IS, ktoré sú
využívané pre konanie/rozhodovanie o dávke.

V rámci biznis architektury boli identifikované nasledujúce problémy aktuálneho stavu:
-

Proces konania o dlhodobých dávkách je zložitý a časovo náročný
Procesy krátkodobých dávok sú vykonávané samostatne pre každý typ poistenia zvlášť,
hoci majú rovnakú alebo podobnú štruktúru aktivít = absencia prierezových procesov.

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_3.1: Procesná optimalizácia bude obmedzovaná technickými možnosťami
R_S_3.2: Optimalizácia procesov je obmedzená riešiteľskými kapacitami zhotoviteľa IS a vecných
útvarov
R_S_3.3: Optimalizácia procesov je limitovaná finančnými prostriedkami SP na rozvoj IS
Prílohy
SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Biznis rozhrania
 Tabuľka Biznis procesy - Dôchodkové
poistenie
 Tabuľka Biznis procesy - Nemocenské
poistenie
 Tabuľka Biznis procesy - Úrazové poistenie
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Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.















2.2.2.2

Tabuľka Biznis procesy – Poistenie v
nezamestnanosti
Tabuľka Biznis procesy - Garančné poistenie
Tabuľka Biznis procesy - Lekárska
posudková činnosť
Tabuľka Biznis funkcie
Tabuľka Biznis služby
Tabuľka Biznis informácie - Obsah evidencie
IS DP
Tabuľka Biznis informácie - Obsah evidencie
IS NP a LPČ
Tabuľka Biznis informácie - Obsah evidencie
IS PvNGP, modul PvN
Tabuľka Biznis informácie - Obsah evidencie
IS PvNGP, modul GP
Tabuľka Biznis informácie - Obsah evidencie
IS DAÚP
Tabuľka Biznis informácie - obsah evidencie
NL a LPČ, modul LPČ
Tabuľka Biznis informácie - obsah evidencie
IS JVP
Tabuľka Biznis informácie - obsah evidencie
IS DP, modul SDS

Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy

Aplikačné riešenia prevádzkované v rámci IS SP svojimi funkciami podporujú prakticky
všetky procesy súvisiace s výkonom sociálneho poistenia a vnútornou správou inštitúcie.
Charakteristické je, že jednotlivé systémy vznikali v rôznych obdobiach a podmienkach
(dodávateľské aplikácie „na kľúč“, prevzaté aplikácie delimitované z Národného úradu práce
a Slovenskej poisťovne, vlastný aplikačný vývoj).
IS SP je tvorený komplexom špecifických riešení postavených na rozsiahlej báze IKT. IS SP
je tvorený súborom komunikujúcich subsystémov od viacerých dodávateľov. Jednotlivé
systémy spolu komunikujú ad-hoc bez centralizovanej orchestrácie, čo má za následok:
 Nízku zrozumiteľnosť IS SP ako celku
 Problematickú udržiavateľnosť
 Problematickú implementáciu procesov „životných situácií“
 Zmenou rozhrania niektorého zo subsystémov príde k znefunkčneniu závislých
subsystémov, až pokiaľ nepríde k úprave týchto subsystémov
Prevádzka takéhoto systému je spojená s výkonom širokej škály špecializovaných a
kvalifikovaných služieb. Informatická podpora je poskytovaná pre cca 5 400 interných a cca
202 000 externých používateľov (najmä platitelia poistného a dôchodkové správcovské
spoločnosti, FO s prístupom k individuálnemu účtu poistenca) ktorí pristupujú do IS SP hlavne

37

prostredníctvom IS SES (IS elektronického zberu údajov (EZU)) . V súčasnosti využívajú
agendové systémy údaje z RFO SP. Zložitá vnútorná štruktúra IS SP kladie vysoké nároky na
úroveň zabezpečovania jeho rozvoja, riadenia, správy a bezpečnosti.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation
Viewpoint“

Obrázok 6 Architektúra IS SP vo väzbe na sociálne poistenie – Hlavné a Podporné IS
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Obrázok 7 Architektúra IS SP vo väzbe na sociálne poistenie – hlavné integračné väzby

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Aplikačné systémy
Implementované sú agendovo orientované aplikačné riešenia, ktoré sú za účelom nevyhnutnej
výmeny údajov prepájané systémom dátových rozhraní (komunikácia typu zdrojový systém
cieľový systém), resp. využitím webových služieb (Web Services). Rôznorodosť nasadených
technológií a programového vybavenia je ovplyvnená technickou infraštruktúrou a použitými
vývojovými nástrojmi, ktoré boli v čase vývoja a dodávok k dispozícii.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_4.1: Systémy sú zastarané a možné zásahy do nich komplikované
R_S_4.2: Rovnakú zmenu je potrebné zapracovávať na viacerých miestach
R_S_4.3: Nesúlad štruktúry a kvality (ľudský zdroj) zdrojových dát s požiadavkami
spolupracujúcich IS (preberajúcich dáta) v rámci SP
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R_S_4.4: Nedostatočná elektronizácia vstupných dát (dokumentov), ktorá vedie ku vzniku
časových omeškaní a chybovosti dát
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx







2.2.2.3

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie
vo forme modelov.

Tabuľka Riziká
Tabuľka Zoznam informačných
systémov
Tabuľka Aplikačné moduly
Tabuľka Poskytované služby IS
Tabuľka Aplikačné rozhrania
Tabuľka Integrácie projektu

Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Súčasné technologické prostredie má čiastočne heterogénny charakter. Informačný systém je
centralizovaný v ústredí SP a tomu je podriadená aj celková technická architektúra.
Prevažná časť Aplikačnej vrstvy je virtualizovaná na platforme Oracle Exalogic s použitím
technológie WebLogic, ďalej na platformách IBM FileNet, Microsoft a RedHat Linux.
Databázová vrstva je prevádzkovaná na platformách Oracle Exadata, Informix, DB2 a
Microsoft SQL. Pre IS DP je aplikačný aj databázový server na platforme IBM zBC
(MainFrame).
Produkčné serverové zariadenia a aj iné podporné technické prostriedky sú v ústredí SP podľa
ich určenia začlenené v sieťových bezpečnostných zónach a sú vzájomne oddelené sieťovými
bezpečnostnými zariadeniami. Z dôvodu dosiahnutia vysokej spoľahlivosti, bezpečnosti a
výkonnosti sú servery orientované na prevádzku v klastrovom režime s použitím najnovších
technológii v oblasti HW a SW virtualizácie.
Komunikačná infraštruktúra pozostáva z troch vzájomne prepojených rozsiahlych systémov
komunikačných sietí WAN, LAN a SAN.
Sieť WAN (poskytovateľ SWAN, a.s.) plne pokrýva bezpečnostné, kvalitatívne a výkonové
parametre požadované pre prevádzku IS SP (šifrovanie komunikácie protokolom IPSec,
certifikácia sieťových zariadení, riadenie kvality služieb - QoS).
SAN sieť vybudovanú v ústredí SP predstavuje samostatná vysokorýchlostná infraštruktúra,
ktorá je oddelená od štandardného sieťového prostredia. Táto vrstva zabezpečuje komunikáciu
a výmenu dát medzi rozhodujúcimi zariadeniami technickej infraštruktúry IS SP – centrálnym
diskovým polom, zálohovacími zariadeniami a databázovými servermi.
Technologická infraštruktúra IS SP je komplexne sústredená v ústredí SP.
IS SP sa skladá z viacerých technologicky heterogénnych systémov. Kritické systémy sú
prevádzkované na technologickej platforme:
 IBM z/OS – COBOL/CICS = len jeden systém IS DP
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Oracle Exadata – Oracle Linux – RDBMS Oracle = systémy IS NP a LPČ, JVP,
PvNGP, ASSR, AIS, ÚP, ...
 Intel – Windows server – MS SQL = menšie podporné systémy a aplikácie
 IBM Power – IBM AIX – IBM Informix = systémy EZU, SES, OAS, Ident, ...
Ako aplikačná platforma je najviac využívaná platforma WebLogic.
Dáta sú uložené v dátovom úložisku. Úložisko je prevádzkované na diskovom poli HP XP7 s
celkovou využiteľnou kapacitou 103 TB. Neoddeliteľnou súčasťou skladu je aj centrálne
páskové zálohovacie zariadenie určené na archiváciu dát. Prepojenie dátových zdrojov a
serverov je zabezpečené oddelenou optickou SAN sieťovou infraštruktúrou.
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“

Obrázok 8 Technologická architektúra IS SP
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Obrázok 9 Technologická architektúra IS SP

Prostredie ORACLE
SP využíva technológie ORACLE posledných niekoľko rokov. Systémy EXADATA a
EXALOGIC sú v prevádzke a údržbe pokryté zmluvou o údržbe (tzv. maintenance) s
doplnením o technické služby na mieste (on-site) na regulárnej báze. Systémy sa v potrebných
intervaloch upgradujú a udržiavajú v aktuálnej podporovanej verzii.
Prostredie IBM
SP využíva technológie IBM už viac než 40 rokov. Systémy sú v prevádzke a údržbe pokryté
zmluvou o údržbe (tzv. maintenance) s doplnením o technické služby na mieste (on-site) v
prípade potreby. Systémy sa v potrebných intervaloch upgradujú a udržiavajú v aktuálnej
podporovanej verzii.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_5.1: Údržba technológii bude čoraz nákladnejšia alebo nemožná

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx









Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie
vo forme modelov.

Tabuľka Riziká
Tabuľka Platforma
Tabuľka Báza dát
Tabuľka Platformový softvér
Tabuľka Výpočtové zdroje
Tabuľka Úložiská údajov
Tabuľka Zálohovanie
Tabuľka Komunikačná infraštruktúra
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2.2.2.4

Tabuľka Špeciálne technológie
Tabuľka Dátové centrum - sála

Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Cieľom implementácie prvkov bezpečnosti v rámci IS SP je garantovať dôvernosť,
dostupnosť a integritu IS ako celku. Tento cieľ je dosahovaný implementovaním
vhodných bezpečnostných mechanizmov a organizačných opatrení na úrovni
jednotlivých komponentov informačného systému. Správa a riadenie prístupu k
aktívam IS sú založené na doménovej infraštruktúre (MS Active Directory), ktorá
zároveň slúži pre automatickú distribúciu bezpečnostných nastavení, aktualizácií
operačného systému a antivírusového softvéru. Súčasťou technickej a komunikačnej
infraštruktúry je systém bezpečnostných zón vzájomne oddeľujúcich aplikačné a
databázové servery od prostredia pracovných staníc. Pripojenie IS SP k verejnej sieti
Internet v sebe integruje bezpečnostné funkcie firewallu, systému detekcie / prevencie
prieniku a systému antivírusovej ochrany. Systém centrálnej správy a monitorovania
bezpečnosti zabezpečuje zber, analýzu a archiváciu auditných záznamov za účelom
identifikácie nepovolenej aktivity v prostredí LAN, WAN a prístupu z internetu.
Riadenie prevádzky je založené na funkčne orientovanom prístupe, ktorý je zameraný
na zabezpečovanie správnej funkčnosti jednotlivých častí IS SP.
V rámci posudzovania bezpečnosti v agendových IS boli identifikované ako dôležité a
kritické zo strany SP nasledovné IS:















IS JVP - príjem, identifikácia, evidencia a párovanie platieb poistného do jednotlivých
fondov SP, evidencia a správa pohľadávok
IS NP a LPČ - zabezpečenie agendy NP a LPČ
IS SES - IS elektronického zberu údajov (EZU) - príjem mesačných výkazov
poistného, registračných listov FO
IS ÚP - zabezpečenie agendy ÚP
IS PvNGP - zabezpečenie výpočtu a správy dávok v nezamestnanosti a dávok GP
(modulárny systém)
IS DP - zabezpečenie výkonu agendy (určenie sumy, výplata, hromadné spracovania)
AIS DP - podporné systémy výkonu dôchodkovej agendy
IS EvPohlad
IS REF - register európskych formulárov
IS SAP HR - Mzdy a personalistika
IS ASSR - Automatizovaný systém správy registratúry
IS APEET : Automatizované prideľovanie exekučných titulov
IS SV – zabezpečenie agendy „správneho výkonu“ v rámci exekučných konaní
realizovaných SP
IS SAP FI - Účtovníctvo
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IS EPU - Elektronické poskytovanie údajov
IS EMPRESS - NP a zdravotnícke činnosti

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Obrázok 10 Bezpečnostná architektúra IS SP

Prostredie SP sa vyznačuje množstvom IS, kde každý z nich plní konkrétnu funkciu.
Sieťová infraštruktúra Sociálnej poisťovne je vzhľadom na svoj rozsah rozdelená do
niekoľkých segmentov.
Jadro infraštruktúry a serverového segmentu tvorí Core switch CISCO 6500 (fyzicky
2x switch vo VSS konfigurácii). Do tohto prepínača sú pripojené interné serverové
farmy, perimeter, pobočková sieť a core prepínač prístupovej vrstvy užívateľov na
ústredí. V rámci prepínača sú vytvorené a distribuované VLAN, a zabezpečuje aj
aplikačný firewall medzi VLAN-ami. Pre pripojenie užívateľov ústredia je určený
druhý core / agregačný switch HP 10500 (fyzicky 2x switch v IRF konfigurácii). Do
tohto prepínača sú pripojení priamo používatelia, resp. iné prístupové prepínače.
Pripojenie ku core prepínaču je riešené 4x 1GbE optickým prepojom. Posledným
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segmentom je pripojenie pobočiek prostredníctvom MPLS siete. Tento segment
rovnako je ukončený v Core prepínači. Pripojený perimeter je riešený clusterom dvoch
firewallov CISCO ASA 5550 v HA konfigurácii a distribučných switchov. Firewall
vytvára VLAN v DMZ zóne a pripojené sú k nemu prístupy do Internetu a Govnetu.
Firewall zabezpečuje pravidlá komunikácie medzi jednotlivými VLAN-ami a riadenie
prístupov do a z Internetu/Govnetu.
Z pohľadu kritických aplikácií je vypublikovaná do internetu len IS SES pod DNS
menom esluzby.socpoist.sk IP 217.75.85.36 (DMZe_03). Povolené sú len protokoly
http a https. Cez servisné politiky na CISCO ASA firewalle sú kontrolované maximálne
počty spojení z internetu pre tieto protokoly. Logovanie sa ukladá na syslog server.
Základný prístup používateľov k zdrojom IKT je riadený na úrovni doménových politík
presadzovaných cez Active Directory (AD).
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_6.1: Omeškanie bezpečnostného projektu
R_S_6.2: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky
R_S_6.3: Nedostatočne doménovou, analyticky a implementačne podchytená dátová
bezpečnosť.
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx


Tabuľka Riziká

2.2.3

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Prevádzka IS SP je realizovaná v prostredí SP najmä činnosťou Sekcie informatiky. Všetky
systémy spadajú pod procesy prevádzky po ich odovzdaní a ukončení implementačného
projektu. Prevádzka IS SP je realizovaná:
 „tradičným“ spôsobom prostredníctvom líniovej organizácie špecializovaných
oddelení
 „procesným“ spôsobom prostredníctvom zavedených procesov prevádzky a podpory
Väčšina aktivít prevádzky sa dnes realizuje tradičným spôsobom. SP ale má čiastočne
zavedené procesy ITIL a plánuje ich ďalšie rozšírenie a postupné nahradenie tradičných
postupov pracovnými tokmi (workflow) CSPP.
Centrálny systém podpory prevádzky (CSPP) bude podstatným nástrojom pre
zabezpečovanie prevádzky IT služieb poskytovaných SP tak pre interných používateľov ako
aj v oblasti sociálneho poistenia pre odvádzateľov poistného, poistencov, poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a partnerské inštitúcie a rezorty. Systém pozostáva z dvoch
základných častí:
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Monitoring - Automatické sledovanie a spracovanie udalostí v IT infraštruktúre
prostredníctvom monitorovacích nástrojov
Service manažment (ServiceDesk) - Procesné riadenie IT služieb podporené v
software nástroji

Obe časti sú riešené ako samostatné, pričom každá z nich má vlastnú technickú a
technologickú infraštruktúru. Systém monitoring je rozvíjaný od r.2005 a od roku 2008 bol v
SP zavedený systém pre dohľad nad prevádzkou IT služieb v časti service manažment.
Dnes prevádzkovaný systém poskytuje možnosť nahlásiť akékoľvek požiadavky na
informačné systémy priamo používateľom v online režime. Sekcia informatiky zase rovnako
v online režime komunikuje s dodávateľmi, ktorí poskytujú prevádzkovú podporu.
V rámci projektu CSPP (ETAPA I.) je od októbra 2018 zavedený cez servicedeskový nástroj
proces „manažment prístupov“ (AVM).

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Monitorovací systém IS SP je budovaný s cieľom podpory prevádzky s orientáciou na
poskytované IT služby, ktoré využíva cca 200.000 externých (v režime 7x24) a cca 500
interných používateľov (7x12). Nasadený a postupne rozvíjaný je od r. 2005. Monitoring je
postavený na technológii ZABBIX a monitoruje niektoré základné časti informačných
systémov Sociálnej poisťovne (nie všetky).
Monitorovací systém ISSP tvoria nasledujúce časti:
 Aplikačný monitoring
 Systémový monitoring
 Sieťový monitoring
 Manažérske rozhranie
V prevádzke sú zavedené ITILv3 procesy Spracovanie požiadaviek, Manažment incidentov a
Manažment prístupov. V rámci ďalších etáp projektu CSPP je naplánované zavedenie
procesov: Manažment udalostí, Manažment kapacity, Manažment katalógu služieb,
Manažment úrovne služieb, Manažment konfigurácií a aktív služby, Manažment zmien,
Manažment dostupnosti, Finančný manažment pre IT, Manažment problémov, Manažment
znalostí. Systém je v súčasnosti podstatným nástrojom pre prevádzku IT služieb a SP má
záujem na udržaní a zlepšovaní ako aj rozširovaním funkcionality a pracovných tokov o
ďalšie procesy.
SP v súčasnosti prevádzkuje ServiceDesk ako jednotný kontaktný bod na technickej
platforme software IBM Control Desk vo verzii 7.6.0.3257 pre cca 5500 používateľov.
ServiceDesk je prostredníctvom štruktúrovaných e-mail prepojený a integrovaný so
ServiceDesk systémami externých dodávateľov poskytujúcich podporu. Každý nový systém
vrátane MODA bude zavedený pod procesy CSPP po jeho odovzdaní do prevádzky.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_S_7.1: Nebude možné zabezpečiť efektívne a včasné zavádzanie a udržiavanie zmien (Pri
zachovaní súčasného stavu)
R_S_7.2: Nedostatok ľudských zdrojov na prevádzku riešení konaní o dávkach
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Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Kategórie technických
problémov, vysvetlenie k
nasledujúcim tabuľkám
 Tabuľka Dodávateľská podpora
 Tabuľka Podpora vlastnými
zdrojmi
 Tabuľka Prostriedky v prenájme

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.
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2.3

Alternatívne riešenia

Alternatívy riešenia adresujú nižšie uvedené problémy a príležitosti a zároveň napĺňajú cieľ Riešenie konaní o dávkach SP moderným spôsobom.
Problémy a príležitosti:
Problém 1. Dlhé trvanie konaní o dávkach na SP – v súčasnosti vybavovanie konaní o dávkach
je administratívne náročné pre zamestnancov SP (na pobočkách aj ústredí);
Problém 2. Veľký počet oddelených IS SP podporujúcich rovnaké alebo obdobné procesy –
konanie o rôznych druhoch dávok sú riešené v samostatných IS, ktoré vznikali v rôznom čase a
na rôznych technológiách a každý systém implementuje plnú sadu procesov (rovnaké alebo
obdobné procesy naprieč agendami)
Problém 3. Udržateľnosť použitých technológií - použité technológie je čoraz náročnejšie
zabezpečiť z pohľadu prevádzky aj rozvoja, najstarší je systém IS DP postavený na COBOL
mainframe systéme
Príležitosť 1. Vytvorenie predpokladov pre rozširovanie elektronických služieb SP – je
potrebné vytvoriť predpoklady v agendových IS na poskytovanie a rozširovanie služieb v rámci
eGovernment-u v súlade so schváleným reformným zámerom
Príležitosť 2. Zníženie prevádzkových nákladov na správu a údržbu informačných
systémov SP - prevádzkové náklady JSD budú nižšie ako prevádzkové náklady súčasne
udržiavaných IS.
Príležitosť 3. Implementovanie informačného systému umožňujúceho zavádzanie
plnohodnotných pro-klientsky orientovaných elektronických služieb – optimalizáciou
procesov, ich automatizáciou a
Príležitosť 4. Zavedenie moderného informačného systému, podporujúceho užívateľský
komfort používateľov
Príležitosť 5. Zavedenie informačného systému, zabezpečujúceho prehľadné spracovanie
agend SP
Príležitosť 6. Efektívne reflektovanie budúcich legislatívnych zmien
Rozsah problému sociálnych dávok sa dotýka nasledujúcich kľúčových aktérov zainteresovaných osôb (stakeholder-ov uvedených aj v rámci motivačnej architektúry):


Právnická osoba (PO) – SP (gestor pre tému konania o dávkach v rámci VS, správca
dávkových IS, agendoví pracovníci v dávkových procesoch);



FO - Poistenec SP (žiadateľ a prijímateľ dávok);



PO - Zamestnávateľ (odvádzateľ poistného);



PO - ÚPSVaR SR (orgán poskytujúci iné dávky a používajúci informácie o dávkach v
kompetencii SP);
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PO - MPSVR SR (metodický orgán);



Iná PO (Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Exekútori,...)



PO - Inštitúcie VS (konzumenti informácii o dávkach v kompetencii SP).

Riešenie 1
Biznis alternatíva 1

Organizačné a legislatívne opatrenia
Zavedenie nevyhnutných organizačných a
legislatívnych opatrení vedúcich ku skráteniu
konaní o dávkach (najmä skrátenie trvania
konaní o dávkach na SP, príjem nových
zamestnancov), avšak bez investícií do rozvoja
IKT v rámci SP.
Nutné kritériá (must have) pre aplikačnú vrstvu N/A
Preferované kritériá (nice to have) pre aplikačnú N/A
vrstvu
Alternatíva pre technologickú vrstvu
N/A
Riešenie 2

Procesne orientované poskytovanie služieb
sociálneho poistenia s použitím BPMS
a MUSP SP
Biznis alternatíva 2
Čiastočná transformácia existujúcej biznis
architektúry poskytovania služieb sociálneho
poistenia z vertikálneho modelu implementácie
jednotlivých dávok (samostatné dávkové
agendy) na hybridný model (spoločné procesy
prierezovo / špecifické procesy vertifikálne).
Nutné kritériá (must have) pre aplikačnú vrstvu Plánovaná implementácia IS MUSP a doplnenie
orchestračnej platformy (BPMS), integrácia
existujúcich Hlavných a Podporných IS
viazaných na služby sociálneho poistenia na túto
platformu, ktorá bude zabezpečovať riadenie
procesov a v obmedzenej miere aj automatizáciu
(len smerovanie, vybavovanie agendy sa nemení,
IS sa nemenia).
Preferované kritériá (nice to have) pre aplikačnú N/A
vrstvu
Alternatíva pre technologickú vrstvu
 Vlastná infraštruktúra SP,
 IaaS v prostredí SP
 Vládny cloud (v prípade, ak
orchestračná platforma bude ako PaaS
dostupná vo vládnom cloude)
Riešenie 3

Zabezpečenie udržateľnosti poskytovania
služieb modernizáciou IS
Aktualizácia a modernizácia súčasných
prevádzkovaných IS (migrácia na nové
technológie) s cieľom eliminovať riziko
nedostupnosti služieb sociálneho poistenia

Biznis alternatíva 3
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(hlavne
v prípade
konania
o dávkach
dôchodkového poistenia) a zníženia nákladov na
prevádzku znížením počtu podporných systémov
ich včlenením do jednotného IS.
V rámci alternatívy je plánované využitie
budovaných iných IS vrátane IS MUSP na
zdieľanie kmeňových údajov.
Nutné kritériá (must have) pre aplikačnú vrstvu Modernizované IS podporujú nezmenené
procesy SP – procesná optimalizácia sa
neimplementuje.
Súčasťou modernizácie IS je okrem prechodu
na nové technológie konsolidácia zameraná na
zníženie počtu IS podporujúcich jednotlivé
konania o dávkach.
Integrácia na IS MÚSP – zdieľanie
konsolidovaných kmeňových údajov SP.
Preferované kritériá (nice to have) pre aplikačnú Zabezpečená modularita v rámci IS.
vrstvu
Alternatíva pre technologickú vrstvu
 Vlastná infraštruktúra SP,
 IaaS v prostredí SP,
 IaaS vo Vládnom cloude.

Zjednotenie informačných systémov sociálnych
dávok a zjednotenie spoločných charakteristík
procesov sociálnych dávok spolu s procesnou
optimalizáciou.
Optimalizácia dlhodobých dávok, transformácia
krátkodobých konaní o dávkach, zavedenie
- Modul
DP2020+
(dôchodkové
poistenie),
- proces konania o krátkodobých dávkach
(Modul KrDAV),
- prierezové procesy sociálneho poistenia
(LPČ,
vybavovanie
odvolaní
a
vybavovanie sťažností, výplata dávky)
- spoločné moduly JSD,
- kompletná migrácia.
Samostatná
optimalizácia
procesov
a organizačnej štruktúry viazanej na konanie
o dávkach DP a samostatná transformácia
konaní o krátkodobých dávkach. Prierezové
procesy sociálneho poistenia budú spoločné pre
konanie o dávkach DP a pre konanie
o krátkodobých dávkach.
Kompletná biznis logika výpočtov vrátane
histórie je predmetom migrácie projektu

Riešenie 4

Biznis alternatíva 4
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Nutné kritériá (must have) pre aplikačnú vrstvu

JSD je tvorený spoločnými modulmi IS JSD
(BPMS, BRMS, BAMS, JSD administrácia
a monitoring, prezentačná vrstva JSD) a dvoma
špecifickými modulmi, ktoré realizujú konanie o
dávkach (DP2020+, KRDAV) a mulom P2SP
(Prierezové procesy sociálneho poistenia).
Súčasné systémy sú fázované na odstavenie
Preferované kritériá (nice to have) pre aplikačnú Analytický modul umožňujúci v reálnom čase
vrstvu
generovať ad hoc reporty definované
odbornými útvarmi bez potreby dodatočných
služieb sekcie IT.
Alternatíva pre technologickú vrstvu
 Vlastná infraštruktúra SP,
 IaaS v prostredí SP,
 IaaS vo Vládnom cloude.
Zjednotenie informačných systémov sociálnych
dávok a zjednotenie spoločných charakteristík
procesov sociálnych dávok spolu s procesnou
optimalizáciou.

Riešenie 5

Biznis alternatíva 5

Nutné kritériá (must have) pre aplikačnú vrstvu
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Optimalizácia dlhodobých dávok, transformácia
krátkodobých konaní o dávkach
- Modul DP2020+,
- proces konania o krátkodobých dávkach
(Modul KrDAV),
- prierezové procesy sociálneho poistenia
(LPČ,
vybavovanie
odvolaní,
vybavovanie sťažností, výplata dávky),
- spoločné moduly JSD,
- migrácia s obmedzeniami.
Samostatná optimalizácia procesov
a organizačnej štruktúry viazanej na konanie
o dávkach DP a samostatná transformácia
konaní o krátkodobých dávkach. Prierezové
procesy sociálneho poistenia budú spoločné pre
konanie o dávkach DP a pre konanie
o krátkodobých dávkach.
Vybrané výpočty viazané na konanie o dávkach
DP, ktoré sú realizované v špecifických alebo
ojedinelých prípadoch sú vykonávané
v súčasnom IS DP ktorý ostane v prevádzke
v požadovanom rozsahu. Tieto výpočty nie sú
predmetom migrácie.
Jednotný systém dávok je tvorený spoločnými
modulmi IS JSD (BPMS, BRMS, BAMS, JSD
administrácia a monitoring, prezentačná vrstva
JSD) a dvoma špecifickými modulmi, ktoré
realizujú konanie o dávkach (DP2020+,

KRDAV) a mulom P2SP (Prierezové procesy
sociálneho poistenia). Modul DP2020+ má
realizované API na IS DP (súčasné IS DP
v obmedzenej prevádzke, ktorá umožní na

základe vstupných údajov vykonať
spracovanie pomocou daného algoritmu
(napr. určenie sumy dôchodku podľa
zákona č. 100/1988 Zb.).).
Preferované kritériá (nice to have) pre aplikačnú analytický modul umožňujúci v reálnom čase
vrstvu
generovať ad hoc reporty definované odbornými
útvarmi bez potreby dodatočných služieb sekcie
IT
Alternatíva pre technologickú vrstvu
 Vlastná infraštruktúra SP,
 IaaS v prostredí SP,
 IaaS vo Vládnom cloude.
Spracovanie MCA (nutné naviazanie na riešenie problémov a využitie príležitostí)
Kritérium MCA /
Zainteresovaný
(Stakeholder)
Skráti navrhované
riešenie dĺžku
vybavovania
podaní vo veci
dávok SP

Zjednotí
navrhované
riešenie rovnaké
procesy pod jeden
systém?
Zabezpečí
navrhované
riešenie trvalú
udržateľnosť min.
10 rokov?
Zníži navrhované
riešenie
prevádzkové
náklady SP, čím
podporí aj
celkovú
udržateľnosť
riešenia na SP?
Eliminuje sa
zavedením
riešenia tzv.
vendor lock-in?

Zdôvodnenie
kritéria

Poistenec
SP

Zamestn
ávateľ

Konanie je
administratíve
náročné pre
zamestnancov SP,
systém musí
maximálne podporiť
činnosti
automatizáciou,
integráciami a
proaktívnou logikou
Rovnaké alebo
podobné procesy je
potrebné
zefektívňovať a
zlučovať pod
rovnaké pravidlá
Riešenie musí byť
dlhodobo
udržateľné, inak
nebude investícia
efektívna
Riešenie musí
dosahovať nižšie
prevádzkové
náklady ako súčasné
distribuované
systémy pre
jednotlivé dávky

x

x

Vendor lock-in
bude v budúcnosti
komplikovať
možnosti prevádzky

SPústredie

SPpobočka

x

x

ÚPSV
aR SR

MPSV
R SR

x

x

x

x

x

x
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Iné
orgány
VS

Umožní
navrhované
riešenie prispieť k
rozvoju /
poskytovaniu
elektronických
služieb na SP?

Má SP dostatok
kvalifikovaných
zamestnancov/pro
striedkov pre
realizáciu danej
alternatívy?

a rozvoja (externe aj
interne)
Riešenie
problematiky musí
okrem zabezpečenia
funkcií pre uvedené
typy používateľov
vytvoriť aj
predpoklady pre
elektronické služby
SP, aby ich
zavádzanie bolo
efektívne a
nevyžadovalo
rozsiahle úpravy v
jadre interných IS
(back-office)
SP má záujem sa
podieľať na
implementácii
riešenia a získané
know-how využívať
aj v prevádzke a
ďalšom rozvoji

x

x

x

x

x

.....

Vyhodnotenie MCA
Zoznam kritérií
MCA
Skráti navrhované
riešenie dĺžku
vybavovania
podaní vo veci
dávok SP? (KO
kritérium)

Alt.1/spôsob
dosiahnutia
Áno
(zavedením
organizačných
opatrení
a prijatím
zamestnancov)

Alt.2/spôsob
dosiahnutia
Čiastočne
(zavedením
orchestrácie
procesov bez
modernizácie
agendových IS)

Alt.3/spôsob
dosiahnutia
Nie
(len
modernizácia
technológii, nie
procesov)

Alt.4/spôsob
dosiahnutia
Áno
(Optimalizáciou
dlhodobých
dávok,
transformáciou
krátkodobých
konaní o dávkach
za
podpory
nového IS)

Alt.5/spôsob
dosiahnutia
Áno
(Optimalizáciou
dlhodobých dávok,
transformáciou
krátkodobých
konaní o dávkach
za podpory nového
IS)

Zjednotí
navrhované
riešenie rovnaké
procesy pod jeden
systém využívaný
všetkými útvarmi?

Nie
(alternatíva
nerieši
zjednocovanie
procesov alebo
ich
optimalizáciu)
Nie
(alternatíva
nerieši
udržateľnosť
agendových
systémov)
Nie
(alternatíva
nerieši
prevádzkové
náklady

Áno
(zavedením
orchestrácie
procesov bez
modernizácie
agendových IS)

Nie
(len
modernizácia
technológii, nie
procesov)

Áno
(zjednotením
procesov pod
systém JSD)

Áno
(zjednotením
procesov pod
systém JSD)

Nie
(alternatíva
nerieši
agendových
systémov
udržateľnosť )
Nie
(alternatíva
nerieši
prevádzkové
náklady

Áno
(technologickou
modernizáciou
bude
zabezpečená
udržateľnosť)
Nie
(technologická
modernizácia
bez
zjednocovania
nezníži náklady)

Áno
(vytvorením
nového
moderného IS
bude zabezpečená
udržateľnosť)
Áno
(zjednotenie
agendových
systémov zníži
prevádzkové
náklady)

Áno
(vytvorením
nového moderného
IS bude
zabezpečená
udržateľnosť)
Áno
(zjednotenie
agendových
systémov zníži
prevádzkové
náklady)

Zabezpečí
navrhované
riešenie trvalú
udržateľnosť min.
xx rokov?
Zníži navrhované
riešenie
prevádzkové
náklady SP, čím
podporí aj celkovú
udržateľnosť
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riešenia na SP?
(KO kritérium)
Eliminuje sa
zavedením riešenia
tzv. vendor lockin?

agendových
systémov)
Neaplikuje sa
(alternatíva
neobsahuje
informačný
systém)

Umožní
navrhované
riešenie prispieť k
rozvoju /
poskytovaniu
elektronických
služieb na SP?
(KO kritérium)

Nie
(riešenie
neposkytne
prostriedky pre
el. služby)

agendových
systémov)
Áno
(využitím
platformových
služieb bude
systém otvorený
pre ďalší rozvoj)
Nie
(riešenie
neposkytne
prostriedky pre
el. služby)

Áno
(aplikovaním
štandardných
technológii)

Áno
(aplikovaním
štandardných
technológii)

Áno
(aplikovaním
štandardných
technológii)

Nie
(technologický
upgrade
neposkytne
prostriedky pre
el. služby)

Áno
(modernizácia
agendových
systémov a ich
zjednotenie
vytvára
predpoklad pre
zavádzanie el.
služieb)
Áno
(Pre alternatívu
nie je potrebné
zvyšovať počet
zamestnancov)

Áno
(modernizácia
agendových
systémov a ich
zjednotenie
vytvára predpoklad
pre zavádzanie el.
služieb)

Má SP dostatok
Nie
Áno
Áno
kvalifikovaných
(Riešenie
(Pre alternatívu
(Pre alternatívu
zamestnancov/pros počíta
nie je potrebné
nie je potrebné
triedkov pre
s prijatím
zvyšovať počet
zvyšovať počet
realizáciu danej
nových
zamestnancov)
zamestnancov)
alternatívy?
zamestnancov)
Pozn.: Uvádza sa áno / nie. Spôsob dosiahnutia sa popisuje len v prípade uvedenie „áno“

Áno
(Pre alternatívu nie
je potrebné
zvyšovať počet
zamestnancov)

Na základe vyhodnotenia kritérií v rámci MCA vzišli ako optimálne dve varianty:
– Alternatíva riešenia 4 - Optimalizácia dlhodobých dávok, transformácia konaní o
krátkodobých dávkach, prierezové procesy, spoločné moduly – kompletná migrácia,
– Alternatíva riešenia 5 - Optimalizácia dlhodobých dávok, transformácia konaní
o krátkodobých dávkach, prierezové procesy, spoločné moduly – migrácia
s obmedzeniami a ponechanie IS DP na vybrané výpočty,
Uvedené alternatívy spĺňajú KO kritériá MCA a líšia sa v rozsahu a predmete migrácie
predovšetkým historickej logiky výpočtov. Pre uvedené alternatívy je potrebné vyhodnotiť
náklady a ich efektívnosť z pohľadu vyššej investície do implementácie (kompletná migrácia)
versus nákladov na prevádzku IS DP pre potreby výkonu vybraných výpočtov (kritérium je
početnosť výskytov).
Okrem tejto ekonomickej analýzy bola vykonaná aj SWOT analýza oboch alternatív.
V zmysle Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy
projektu, analýza nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových
nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 - 2020 do druhého kola analýzy vstupujú
len alternatívy, ktoré splnili kritériá z MCA (v tomto prípade dve alternatívy).
Druhé kolo predstavuje vypracovanie CBA. Do druhého kola vstupujú alternatívy, ktoré teda
splnili všetky vylučovacie kritéria stanovené v multikriteriálnej analýze. Minimálny počet variant,
je stanovený na 3:




Nultý variant, ktorý sa neposudzuje v MCA a je automaticky porovnávajúcim variantom
v CBA,
Riešenie 4 – Alternatíva A,
Riešenie 5 – Alternatíva B.
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Alternatíva A

Alternatíva B

(Kompletná migrácia)

(Migrácia s obmedzeniami
a ponechanie IS DP na
vybrané výpočty)

Implementačné náklady

19 498 936,- EUR

18 756 270,- EUR

Prevádzkové náklady (10r)

26 757 996,- EUR

34 028 359,- EUR

2.3.1

Alternatíva A – Optimalizácia dlhodobých dávok, transformácia
konaní o krátkodobých dávkach, prierezové procesy, spoločné
moduly – kompletná migrácia

Súhrnný popis
Alternatív A je definovaná samostatnou realizáciou optimalizovaného procesu konania
o dlhodobých dávkach (dôchodkové poistenie) – modul DP2020+ a jedného procesu konania
o krátkodobých dávkach sociálneho poistenia pre jednotlivé typy dávok (Modul KrDAV).
LPČ, vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažností a výplata dávky budú realizované ako
samostatné procesy prepojené z procesom konania o krátkodobých dávkach
a optimalizovaným procesom konania o dlhodobých dávkach.
Spoločný proces konania o krátkodobých dávkach je aj v tejto alternatíve centralizovaný na
úrovni modulu platformy zdieľaných služieb v rámci JSD, pričom alternatíva rovnako počíta s
výraznejším implementačným oddelením zdieľaných služieb pre krátkodobé a dlhodobé
dávky.
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Obrázok 11 Alternatíva A – kompletná migrácia

Architektúra:
Súčasná procesná logika dávkových agend sociálneho poistenia je komplexná, náročná na
pochopenie a realizáciu úprav. Tento problém je v navrhovanej alternatíve architektúry IS JSD
riešený oddelením procesnej logiky do samostatnej služby (Rozhodovacie funkcie DP,
Rozhodovacie funkcie KrDAV).
Hlavné komponenty IS JSD sú:





Modul KrDAV (Konanie o krátkodobých dávkach)
Modul DP2020+ ( Konanie o dávkach DP)
Modul P2SP (Prierezové procesy sociálneho poistenia)
Spoločné moduly JSD
o Prezentačná vrstva JSD,
o API MANAGEMENT (nástroj na aplikačnú a dátovú integráciu),
o BPMS (business process management system / workflow management),
o BRMS (business rules management system),
o BAMS (business activity monitoring system),
o JSD administrácia a monitoring.
Migrácia:
Realizácia uvedenej alternatívy vyžaduje výkon migrácie biznis logiky a pravidiel ako aj
údajov zo súčasných agendových IS popísaných v AS-IS stave a to z hlavných IS ako aj pre
nich podporných IS (napr. AIS DP).
V rámci migrácie sa počíta s kompletnou migráciou biznis pravidiel, logiky a údajov vrátane
historických pravidiel, ktoré je však stále potrebné aplikovať pri vybraných poberateľoch
dávok. Migrácia sa týka súčasných hlavných IS aj podporných IS pre oblasť dávok.

56

Vzhľadom na skutočnosť, že pri kompletnej migrácii sa nejedná iba o migráciu existujúcich údajov do
novo navrhnutého a implementovaného systému, problematika migrácie bude dôležitou súčasťou
detailnej funkčnej špecifikácie, kde pre každú úroveň, tzn.:
- Biznis pravidlá
- Existujúca aplikačná logika
- Existujúce dáta
a pre každý komponent danej úrovne budú navrhnuté a vecnými útvarmi schválene spôsoby migrácie.

2.3.2

Alternatíva B – Optimalizácia dlhodobých dávok, transformácia
konaní o krátkodobých dávkach, prierezové procesy, spoločné
moduly – migrácia s obmedzeniami a ponechanie IS DP na
vybrané výpočty

Súhrnný popis
V rámci tejto alternatívy sa rovnako predpokladá samostatná realizácia optimalizovaného
procesu konania o dlhodobých dávkach (dôchodkové poistenie) – modul DP2020+ a jedného
procesu konania o krátkodobých dávkach sociálneho poistenia pre jednotlivé typy dávok
(Modul KrDAV).
LPČ, vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažností a výplata dávky budú realizované ako
samostatné procesy prepojený z procesom konania o krátkodobých dávkach
a optimalizovaným procesom konania o dlhodobých dávkach.
Spoločný proces konania o krátkodobých dávkach je aj v tejto alternatíve centralizovaný na
úrovni modulu platformy zdieľaných služieb v rámci JSD, pričom alternatíva rovnako počíta s
výraznejším implementačným oddelením zdieľaných služieb pre krátkodobé a dlhodobé
dávky.

Obrázok 12 Alternatíva B - migrácia s obmedzeniami a ponechanie IS DP na vybrané výpočty
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Architektúra:
Súčasná procesná logika dávkových agend sociálneho poistenia je komplexná, náročná na
pochopenie a realizáciu úprav. Tento problém je v navrhovanej alternatíve architektúry IS JSD
riešený oddelením procesnej logiky do samostatnej služby (Rozhodovacie funkcie DP,
Rozhodovacie funkcie KrDAV).
Hlavné komponenty IS JSD sú:






Modul KrDAV (Konanie o krátkodobých dávkach)
Modul DP2020+ ( Konanie o dávkach DP)
Modul P2SP (Prierezové procesy sociálneho poistenia)
API pre IS DP
Spoločné moduly JSD
o Prezentačná vrstva JSD,
o API MANAGEMENT (nástroj na aplikačnú a dátovú integráciu),
o BPMS (business process management system / workflow management),
o BRMS (business rules management system),
o BAMS (business activity monitoring system),
o JSD administrácia a monitoring.

Rozdielovým komponentom oproti alternatíve A je API pre IS DP a menší rozsah
implementovanej logiky do DP2020+, ktorý chýbajúce výpočty môže čerpať zo súčasného IS
DP (viď migrácia).
Migrácia:
Realizácia uvedenej alternatívy rovnako ako v alternatíve A bude vyžadovať výkon migrácie
biznis logiky a pravidiel ako aj údajov zo súčasných agendových IS popísaných v AS-IS stave
a to z hlavných IS ako aj pre nich podporných IS (napr. AIS DP).
V rámci migrácie na rozdiel oproti alternatíve A bude migrovaná historická logika s
obmedzeniami, ale vybrané prípady budú ponechané v súčasnom IS DP a budú dostupné
prostredníctvom API z DP2020+.
Dôvodom je veľká náročnosť tejto logiky implementovaná priebežne za desaťročia do ISDP
s mainframe architektúrou, pričom jej využívanie je len v špecifických prípadoch, ktoré
postupne ubúdajú no napriek tomu ju SP musí udržiavať pre prípad potreby žiadateľa alebo
poberateľa dávky.
Nezanedbateľnou je aj skutočnosť pomerne vysokej investície do migrácie aj do nového
riešenia na množinu prípadov, ktorých počet časom klesá (skupina poberateľov podľa
https://www.socpoist.sk/starodochodcovia-/65454s).
Jedná sa predovšetkým o porovnávacie výpočty podľa zákona 100/1988 Zb. o sociálnom
zabezpečení, ktorý bol nahradený zákonom 461/2003 Z.z, avšak vybrané skupiny poberateľov
dôchodkov majú nároky aj podľa pôvodne platného zákona.
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
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2.4

Popis budúceho stavu
2.4.1

Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Súhrnný popis
V rámci projektu bude potrebné vypracovať detailné legislatívne dopady riešenia, vzhľadom
na právny stav platný k realizácii a očakávaný k spusteniu prevádzky.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Legislatívna analýza a návrhy úprav by sa mali dotknúť predovšetkým:
Základný zákonný rámec pre fungovanie SP a výkon jej kompetencií:
 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského
uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
 Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho
zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a
sťaženia spoločenského uplatnenia
 Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
 Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 45/2011 Z. z. zákon o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom
dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 Zákon 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,
 Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja
za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení
neskorších predpisov.





zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov
zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov
zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných
krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych
rehabilitácií v znení neskorších predpisov



zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do
nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších
predpisov

Zákonný rámec na vykonávanie zrážok z dávok










Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy
pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 274/2018 Z. z. o
zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na
úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a
zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších
predpisov
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov

Nevyhnutným predpokladom pre optimalizáciu a digitálnu transformáciu
vyplývajúcich zmien pracovných postupov sú interné rámce a politiky pokryté v:
 Organizačný poriadok SP
 Kompetenčný poriadok SP
 Príkazy generálneho riaditeľa SP
 Metodické usmernenia SP
 Platné dohody o výmene/poskytovaní údajov

a z toho

Pre implementáciu platí nadnárodná legislatíva:



Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004
o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009,
ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii
systémov sociálneho zabezpečenia
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/1968 z 29. februára 1968, ktorým sa
ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov
Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na
úradníkov Komisie (Ú.v. ES L56, 4.3.1968) v platnom znení, (pozn. na základe tohto
nariadenia SP vykonáva prevod dôchodkových práv)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 833/2004 o koordinácii systémov
sociálneho zabezpečenia v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa vykonáva
nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
v platnom znení
Medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení

Projekt musí byť v súlade s platnými predpismi v oblasti elektronizácie verejnej správy
a údajov:










Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia ekonomických činností
Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program
štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 - povinnosti SP v rámci štatistických
zisťovaní

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_1.1: Legislatívna príprava bude meškať.
R_1.2: Politické riziko pri zmene vlády.
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Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Legislatíva

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

2.4.2
2.4.2.1

Architektúra

Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)
Cieľová biznis architektúra pokrýva všetky agendy krátkodobých aj dlhodobých dávok tak ako
boli popísané v predmete projektu a súčasnom stave. Hlavnou charakteristikou biznis časti
budúceho stavu je transformácia procesov s cieľom zjednotenia spoločných častí a eliminácii
duplicitných činností,. Transformácia procesov počíta so zavádzaním optimalizačných
príležitostí vyplývajúcich z ďalších aktivít SP (EVS projekty, optimalizačné projekty...), ktoré
sú často problémové zavádzať na súčasných informačných systémoch.
Hlavné komponenty biznis architektúry pre úseky Sociálne poistenie a Starobné dôchodkové
sporenie z pohľadu modernizácie dávkových agend sú:
- Biznis pravidla (business rules)
- Biznis procesy
- Údajová základňa sociálneho poistenia
Oddelenie biznis pravidiel od biznis procesov zabezpečí väčšiu stabilitu procesov vzhľadom
na fakt že podstatná časť zmien je viazaná na biznis pravidlá. Biznis pravidlá budú vytvárané
s použitím existujúcich štandardov v tejto oblasti8.
Koncepčný model cieľovej biznis architektúry sociálneho poistenia je na obr. v tejto kapitole.
Procesy sociálneho poistenia patriace do jednej z troch <Procesných oblasti sociálneho
poistenia> pristupujú k <Dátovej evidencii sociálneho poistenia> a sú realizované
prostredníctvom <služieb procesnej implementácie >, ktoré zabezpečujúci výkon jednotlivých
úloh (krokov) procesu a pomocou <Rozhodovacích služieb sociálneho poistenia>, ktoré
zabezpečujú aby bol proces realizovaný v súlade s <Rozhodovacím modelom sociálneho
poistenia>.
<Rozhodovací model sociálneho postenia> realizuje <Business rules> (biznis pravidla)
konania o DP, konania o krátkodobých dávkach, vybavovania odvolaní, vybavovanie
sťažností, lekárskej posudkovej činnosti a generických pravidiel sociálneho poistenia.
<Business rules> sú odvodené z <Legislatívy a metodických usmernení Sociálnej poisťovne>.
<Služby sociálneho poistenia> spĺňajú <Business rules>, ktoré sú realizované prostredníctvom
<Zdrojov>. <Zdroje> na realizáciu <business rules> sú procesy patriace do jednej s troch
<procesných oblasti sociálneho poistenia> a <Dátová evidencia sociálneho poistenia>

8

Napr. https://www.omg.org/spec/SBVR/About-SBVR/
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V detailnejšom pohľade na biznis architektúru sociálneho poistenia sú zároveň ukázané, biznis
služby a súvisiace procesné oblasti, prístupové miesta a kanály.

Obrázok 13 Biznis architektúra budúci stav- pohľad hlavné stavebné bloky

Pohľad cez procesy, funkcie a biznis aktérov a biznis kanálov na prístup k službám.
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Obrázok 14 Biznis architektúra budúci stav – pohľad podľa EA SKVS

Jeden z princípov TOBE architektúry je zníženie duplicity vykonávania tých istých alebo
veľmi podobných aktivít pre jednotlivé agendy v samostatných informačných systémoch.
Tento princíp prepája biznis architektúru s architektúrou IS JSD, tak ako je to uvedené na
obrázku č.1 v kapitole 2 tejto štúdie.
Realizácia tohto princípu spočíva v jednotnej
implementácii procesov dávkových agend (krátkodobých aj dlhodobých) prostredníctvom
platformy BPMS a platformy BRMS. Výkon pri realizácii procesov zabezpečujú naďalej
jednotlivé sekcie , pričom v oblasti krátkodobých dávok sa predpokladá zjednotenie procesov
výkonu jednotlivých typov dávok naprieč agendami nemocenského, úrazového, garančného
poistenie aj poistenie v nezamestnanosti. Procesy výkonu v rámci dôchodkových agiend tvoria
samostatnú doménu , pričom zjednotenie bude realizované na úrovni použitia tých istých
spoločných komponentov aplikačnej architektúry (BPMS,PRMS, ...) a taktiež na úrovni
technologickej platformy.
Podporné a prierezové procesy pre všetky typy dávok budú implementované jednotne.
Používatelia budú pracovať so systémom prostredníctvom jednotného používateľského
rozhrania, systém bude pre všetky procesy využívať jednotnú platformu procesného riadenia.
Na špeciálne funkcie krátkodobých a dlhodobých dávok sú určené dedikované aplikačné
moduly (viď návrh aplikačnej architektúry). Pre podporné a spoločné procesy (LPČ,
vybavovanie odvolaní a sťažností) bude určený jednotný aplikačný modul úzko prepojený
s ostatnými modulmi.
Dotknuté ŽS:
 107 – Dôchodok;
 109 – Narodenie;
 028 – Bankrot a nový začiatok;
 117 – Úmrtie;
 128 – Dôchodkové sporenie;
 129 – Podpora v nezamestnanosti;
 133 – Pracujúci dôchodca;
 134 – Sociálne poistenie;
 136 – Práceneschopnosť, materská, ošetrenie člena rodiny.
Implementácia business architektúry umožní okrem iného adresovať nasledujúce už
identifikované požiadavky na optimalizáciu:
 Zredukovanie počtu tlačív DPN
 Automatizácia procesu spracovania žiadostí
 Automatizácia procesu príjmu žiadostí
 Automatizácia identifikácie vybraných skupín (dávok) v prípade potreby zmeny
 Automatizácia hromadných úprav a zmien krátkodobých a dlhodobých dávok
 Podporiť zavedenie elektronického dávkového spisu
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Zabezpečiť evidenciu DPN/potvrdení o trvaní DPN/ukončení DPN na jednom mieste
- backoffice pracovisku v zásade 1 x a dosť.
Integrácia príslušných interných systémov (IS DAÚP a NPaLPČ, ASSR)
Proaktivita konania pri priznaní dávky na základe informácií získaných z ÚPSVaR
Kontrolný mechanizmus automatického overovania majiteľa účtu v banke
Automatické priznanie nároku na dávku po nahlásení úrazu zamestnávateľom
Analýza štandardne generovaných potvrdení
Automatické spúšťanie overovania nových skutočností nad každým poberateľom
dávky – bez nutnosti otvoriť každého poberateľa.
Zavedenie biznis pravidiel a spúšťania procesov na základe výsledku overovania
nových skutočností
Vytvorenie zostavy poberateľov, u ktorých nastali skutočnosti, ktoré je potrebné
riešiť – Manuálne.
Interná platforma pre vybavovanie dopytov a prijímanie a evidenciu exekučný
príkazov
Automatické stiahnutie dát z dávkových IS do dôchodkového IS a zúčtovanie
vyplácanej dávky
Automatizácia likvidačných činností
Interná platforma pre vybavovanie dopytov a prijímanie a evidenciu exekučný
príkazov
Zavedenie informačnej podpory pre automatizované vydávanie potvrdení o výplate
dávok
Štandardizované spracovanie výstupu priamo zo systému
Elektronizovať proces Elektronického doručovania

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné
identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_2.1:Zainteresovaní sa neuspokojivo zhostia úloh vyplývajúcich z reformného zámeru
R_2.2:Ciele sa nepodarí dosiahnuť v plnom rozsahu
R_2.3: Biznis logiku bude komplikované zdokumentovať a zadefinovať požiadavky
R_2.4: Biznis architektúra - Problémy v definícii spoločných procesov
R_2.5: Neuspokojivá škálovateľnosť nového riešenia
Prílohy
SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Biznis rozhrania
 Tabuľka Biznis procesy - Dôchodkové
poistenie
 Tabuľka Biznis procesy - Nemocenské
poistenie
 Tabuľka Biznis procesy - Úrazové
poistenie

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie
vo forme modelov.
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2.4.2.2

Tabuľka Biznis procesy – Poistenie v
nezamestnanosti
Tabuľka Biznis procesy - Garančné
poistenie
Tabuľka Biznis procesy - Lekárska
posudková činnosť
Tabuľka Biznis funkcie
Tabuľka Biznis služby
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie IS DP
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie LP a NPČ
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie IS PvNGP, modul PvN
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie IS PvNGP, modul GP
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie IS DAÚP
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie NL a LPČ, modul LPČ
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie IS JVP
Tabuľka Biznis informácie - Obsah
evidencie IS DP, modul SDS

Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Súhrnný popis
Jeden z hlavných cieľov modernizácie dávkových agend sociálneho poistenia je zabezpečenie väčšej
flexibility a agilnosti pri realizácií zmien vyvolaných legislatívou ale aj iniciatívami zameranými na
zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pri optimálnych nákladoch na prevádzku.
Použitie princípov SOA architektúry pri návrhu a následnej implementácií IS JSD je dôležitým
predpokladom pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa. Jednou z hlavných vlastnosti SOA je
externalizácia logiky riadenia procesov. Súčasná procesná logika dávkových agend sociálneho poistenia
je komplexná, náročná na pochopenie a realizáciu úprav. Tento problém je v navrhovanej architektúre
IS JSD riešený oddelením procesnej logiky do samostatnej služby. Hlavné komponenty IS JSD
pozostávajú z:
1. Štandardného platformového softvéru (COTS):
 API Management (nástroj na aplikačnú a dátovú integráciu)
 BPMS (business process management suite / workflow management),
 BRMS (business rules management suite)
Pre ktoré sú na trhu dostupné produkty.
Na obrázku č.15 sú tieto moduly označené tmavo sivou farbou (viď legenda v pravom hornom rohu
obrázku)
2. Na mieru navrhnutých a implementovaných aplikačných modulov realizujúcich hlavné
funkcie IS JSD:
 Modul KrDAV (Konanie o krátkodobých dávkach)
 Modul DP2020+ ( Konanie o dávkach DP)
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 Modul P2SP (Prierezové procesy sociálneho poistenia)
Na obrázku č.15 sú tieto moduly (aplikačné komponenty podľa ArchiMate notifikácie ) označené
bledomodrou farbou (viď legenda v pravom hornom rohu obrázku) z výnimkou Modulu P2SP, ktorý
spolu z komponentami uvedenými v nasledujúcom bode je označený lososovou farbou (viď legenda
v pravom hornom rohu obrázku)
3. Na mieru navrhnutých a implementovaných aplikačných modulov realizujúcich podporné
funkcie IS JSD:
 BAMS (business activity monitoring suite)
 JSD administrácia a monitoring
 Prezentačná vrstva JSD
Existujúce systémy SP a externé systémy sú označené svetlosivou farbou.
Komponent API management môže byť realizovaný použitím ESB, ktorý je dostupný ako výstup
realizácie IS MUSP9. Funkcionalita ESB bude pre SP dostupná ako súčasť Talend MDM Platform
(PaaS, alebo samostatná licencia ). Alternatívou k použitiu ESB, ktoré je súčasťou riešenia IS MUSP
je API management spĺňajúci základné SOA v oblasti aplikačnej a dátovej integrácie.
Pri analýze a návrhu IS JSD sa predpokladá použitie štandardov pre:
 Modelovanie procesov: BPMN - Business Process Modeling and Notation (ISO/IEC




19510:2013),
http://www.omg.org/spec/BPMN/
Modelovania prípadov: CMMN - Case Management Model and Notation,
http://www.omg.org/spec/CMMN/
Modelovanie rozhodovania: DMN - Decision Model and Notation,
http://www.omg.org/spec/DMN/

Model cieľovej architektúry IS JSD je na nasledujúcom obrázku.

9

Štúdia uskutočniteľnosti Manažment údajov Sociálnej poisťovne (MUSP)
https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/1cfe7e9d-1abf-4fab-acb4-6ebc303d7f61?tab=basicForm
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* Pojem Krabicový SW je odvodený z názvu hlavnej aktivity Nákup hardveru a krabicového softveru, v rámci ktorej je
možné pre projekty OP II Prioritná os 7 zabezpečovať nákup produktov, viď Príručka pre žiadateľa Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, kapitola C.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, bod
4 Hlavné aktivity
http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s
Obrázok 15 Architektúra informačných systémov – budúci stav

<Prezentačná vrstva JSD> umožňuje cez GUI rozhrania <DP, NP, PvN, UP, GP, Odvolania a sťažnosti,
LPČ> aktivovať <Aplikačné služby JSD>. <Aplikačné služby JSD> sú realizované <Modulom KrDAV>,
<Modulom DP2020+>,<Modulom P2SP>. <Modul KrDAV> realizuje proces konania o krátkodobých
dávkach prostredníctvom podprocesov <Podanie žiadosti>,<Evidencia a registrácia>,<Rozhodovanie o
dávke>,<Úprava dávky>,<Kontrola nároku na dávku> ktoré sú optimalizované pre realizáciu agend NP,
PvN, UP a GP.
<Modul KrDAV> prostredníctvom <API MANAGEMENT> volá služby <BRMS>, ktoré umožňujú
riadenie procesu konania o krátkodobých dávkach na základe biznis pravidiel, ktoré sú uložené v
<Business rules repository>.
<Modul DP2020+> realizuje proces konania o dávkach DP prostredníctvom podprocesov <Podanie
žiadosti>,<Evidencia a registrácia>,<Rozhodovanie o dávke>,<Úprava dávky>,<Kontrola nároku na
dávku> ktoré sú optimalizované pre realizáciu agend DP. <Modul DP2020+> prostredníctvom <API
MANAGEMENT> volá služby <BRMS>, ktoré umožňujú riadenie procesu konania o DP na základe
biznis pravidiel, ktoré sú uložené v <Business rules repository>. Funkcia <API ISDP> umožňuje pri
realizácií procesu konania o DP pristupovať k <ISDP>, za účelom realizácie prípadov DP, ktoré neboli
z dôvodu nízkej početnosti migrované do <Modulu DP2020+>.
<Modul P2SP> (Prierezové Procesy Sociálneho Poistenia) realizuje procesy <Lekárska posudková
činnosť>, <Vybavovanie odvolaní, vybavovanie sťažností>,<Výplata dávok>.

69

<Modul KrDAV>, <Modul DP2020+> a <Modul P2SP> pristupuje k <Dátovej evidencií sociálneho
poistenia>.
<Aplikačné služby JSD> môžu byť aktivované prostredníctvom <API MANAGEMENT> z:
<BPMS> ako súčasť výkonu procesného toku
- IS SP (hlavne IS MUSP)
- externých IS prostredníctvom <Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov>
<BAMS> monitoruje použitie a výkon jednotlivých funkcií pri realizácií biznis procesu. Monitoring
umožňuje vyhodnocovanie výkonu biznis pravidiel s cieľom poskytovať informácie na zlepšenie
procesov.
Tak ako vyplýva z rozsahu projektu a biznis architektúry poskytovania služieb sociálneho poistenia
vyššie popísaná architektúra IS má charakter „back office“ systému, ktorého implementácia je
podmienkou na realizáciu požiadaviek na IS VS vyplývajúcich z NKIVS a jej strategických priorít.
V ďalšom je uvedený stručný odpočet spôsobu realizácie týchto požiadaviek vo vzťahu k predkladanému
projektu MODA, existujúcim komponentom IS SP a projektom schváleného reformného zámeru:
1.

Dokumenty, ktoré občan, alebo podnikateľ nebude musieť predkladať pre vybavenie podania so štátom
– projekt Manažment údajov Sociálnej poisťovne (IS MUSP) vo väzbe na IS CSRU (SP – konzument)
2. IS JSD bude poskytovať informácie vhodné pre moje dáta prostredníctvom IS MUSP, v IS JSD budú
vytvárane logy o prístupe k údajom zo strany zamestnancov SP, IS MUSP bude logovať prístup k údajom
zo strany externého prostredia.
3. Dátová kvalita je súčasťou riešenia IS MUSP vrátane stotožnenie voči referenčným údajom cez CSRU,
4. Rozhodnutie o tom aké údaje (vrátane referenčných) bude poskytovať pre ostatné ISVS cez CSRU
vrátane integrácií a zabezpečenie údajov (vratane referencnych) ktoré plánuje konzumovať, vrátane
integrácií je súčasťou projektu IS MUSP
5. Automatizované poskytovanie otvorených údajov je v rámci IS SP plánované ako centralizovaná aktivita
dátového manažmentu (IS MUSP)
6. Identifikáciu objektov evidencie, okruhy objektov evidencie otvorených údajov, úroveň spracovateľnosti
otvorených údajov, používanie registrovaných jednotných referencovateľných identifikátorov (URI) je
v rozsahu projektu IS MUSP
7. Predkladané riešenie nepredpokladá vytváranie aplikačných služieb, ktoré by boli použité na externú
integráciu
8. Je plánovanie napojenie na MPIa IU dvomi spôsobmi – dátová integrácia prostredníctvom IS MUSP,
aplikačná integrácia na API Gateway
9. Infomácia o tom či sa pri realizácií IS JSP jedná o vývoj modulu alebo krabicové riešenie je uvedená
v súhrnom popise v úvode tejto kapitoly
10. objem využitia IaaS (vcpu) je uvedený v Technologickej architektúre, v čase prípravy ŠU nie sú v katalógu
vládneho clodu k dispozícií PaaS služby, ktoré by bolo možné použiť pre riešenie modulov BPMS, BRMS
a API Management.
11. využitie spoločných modulov a centrálnych bloky, napr. správne konanie a podobne, je plánované
v projekte „Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov SP „
a v projekte MUSP
12. Informácia o tom ktorý ISVS bude rozvíjaný, ktorý zanikne a ktorý bude vybudovaný je uvedená v časti
Prílohy
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

70

R_3.1: Centralizácia spoločných procesov neprinesie zvýšenie efektivity pri práci s agendovými
aplikáciami
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Zoznam informačných systémov
 Tabuľka Aplikačné moduly
 Tabuľka Poskytované služby IS
 Tabuľka Aplikačné rozhrania
 Tabuľka Integrácie projektu

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme
modelov.

2.4.2.3

Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Pre implementáciu IS JSD, ktorý je hlavným výstupom projektu MODA je potrebné na úrovni
technologickej infraštruktúry implementovať nasledovné prostredia:


vývojové prostredie,



testovacie prostredie,



produkčné prostredie



záložné produkčné prostredie

Riešenie MODA bude cieľovo prevádzkované v privátnom cloude SP, ktorý bude súčasťou
kritickej infraštruktúry SP. V privátnom cloude SP bude implementované taktiež testovacie
prostredie. Na úrovni vládneho cloudu bude realizované vyvojové prostredie a záložné
produkčné prostredie .
Na obrázku 16.1 je logický návrh infraštruktúry. Celkový pohľad na infraštruktúru realizovanú
a prevádzkovanú v prostredi IS SP (kritická infraštruktúra ) a v prostredi vladného cloudu je
na obrázku č.16.2.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“
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Obrázok 16 Technologická architektúra – budúci stav
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Obrázok 17.2 Technologická architektúra – vývojové, testovacie, produkčné a záložné produkčné prostredie

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Technologická architektúra predpokladá identickú produkčnú infraštruktúru JSD v prostredí
Privátneho cloudu ISSP a Vládneho cloudu ISVS.
Pre replikáciu dát na serverovej platforme INTEL je využívaná technológia na báze replikácie
zápisov na úrovni virtualizačnej platformy. Pre replikáciu dát na serverovej platforme RISC je
využívaná technológia klastrovania. Topológia klastra bude definovaná pre dátové replikácie
jedným uzlom klastra v dvoch geograficky oddelených lokalitách (vládny cloud ISVS, privátny
cloud SP) s definovanou primárnou a záložnou lokalitou, celkovo dva uzly na jeden klastrový
systém. Použitie replikačnej technológie determinuje kompatibilita s použitou dátovou
replikáciou, serverovou platformou a geografická vzdialenosť medzi lokalitami vládneho
cloudu ISVS a privátneho cloudu SP.
Prevádzkový režim disaster recovery riešenia umožňuje dva režimy:
1.

Aplikácia v režime Active/Stadby
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Aplikácia JSD v tomto režime je aktívna a beží v jednom z cloud dátových centier (privátny
cloud SP). V tomto primárnom dátovom centre táto aplikácia beží za bežných podmienok. V
druhom z dátových centier (vládny cloud ISVS) sú alokované zdroje a sú vytvorené všetky
prvky tak, aby v prípade úplného výpadku primárneho centra aplikácia mohla okamžite
naštartovať a poskytovať kontinuálne danú IT službu.
Pre tento model je realizovaná replikácia dát z primárneho do sekundárneho dátového centra.
Ide o asynchrónnu a jednosmernú replikáciu dát. Z dôvodov vzdialenosti dátových centier a s
ohľadom na výkonnosť aplikačného prostredia nie je uvažované nad synchrónnymi
replikáciami.
2.

Aplikácia v režime Active/Active

Aplikácia JSD v tomto režime beží v oboch cloud dátových centrách súčasne a na oboch
lokalitách aktívne poskytuje služby pre koncových používateľov. Pri tomto modeli neexistuje
pojem primárneho a sekundárneho dátového centra.
Tento druh režimu nie je nijak aktívne podporovaný IaaS infraštruktúrou cloud dátových
centier. Pri tomto režime ide o 2 nezávislé inštancie danej aplikácie bežiace v dvoch lokalitách.
Všetky synchronizačné mechanizmy pre správne fungovanie aplikácie v tomto režime sú plne
v zodpovednosti administrátorov danej aplikácie a aplikačného prostredia.
Finálne rozhodnutie o režime disaster recovery bude prijaté na základe výstupov DFŠ I,II,III.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné
identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_4.1: Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú dátovú zbernicu.
R_4.2: Nebude možné integrovať všetky aplikácie na spoločnú zbernicu služieb
R_4.3: Doména SP je rozsiahla a zložitá a bude treba súčinnosť doménových expertov SP.
R_4.4: Služby centrálnych komponentov budú meškať alebo nebudú vyhovovať potrebám SP
R_4.5: Problematická dostupnosť cloudových služieb z prostredia SP, nutnosť hľadať
alternatívne umiestnenie MODA v prostredí SP)
R_4.6: Problematické dožadovanie podpory z eGov cloudu
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Platforma
 Tabuľka Báza dát
 Tabuľka Platformový softvér
 Tabuľka Výpočtové zdroje
 Tabuľka Úložiská údajov
 Tabuľka Zálohovanie
 Tabuľka Komunikačná infraštruktúra

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie
vo forme modelov.
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2.4.2.4

Tabuľka Špeciálne technológie
Tabuľka Dátové centrum - sála

Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Súhrnný popis
Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Implementácia IS JSD berie do úvahy najlepšie praktiky v oblasti digitálnej transformácie
v štyroch dimenziách: metodológia, nástroje, architektúra, technológia. Tieto štyri dimenzie
spolu tvoria robustnú kostru, ktorá umožňuje každý krok implementácie pripraviť tak, aby
nebol diktovaný iba technológiou.
Predpokladaná doba trvania projektu je 26 mesiacov. Začiatok projektu je v ďalšom uvádzaný
ako čas „T“
Projekt bude realizovaný v piatich fázach, každá fáza bude realizovaná formou hlavných
aktivít, tak ako sú definované v príručke pre žiadateľa finančných prostriedkov z OP II
Prioritná os 7. Časový plán realizácie hlavných aktivít je nasledovný:
Analýza a dizajn
Doba trvania od T do T+16
Nákup HW a krabicového sotvéru
Doba trvania od T do T+2
Implementácia
Doba trvania od T do T+20
Testovanie
Doba trvania od T+8 do T+24
Nasadenie
Doba trvania od T+13 do T+26
Súčasťou realizácie projektu budú podporné aktivity:
QA
Doba trvania od T+3 do T+26
Projektové riadenie
Doba trvania od T+3 do T+26
Publicita a informovanosť
Doba trvania od T+3 do T+26
Harmonogram implementácie na úrovni hlavných aktivít pre jednotlivé fázy je na obr. 17
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Výstup/funkcionalita projektu

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26

Koncepčný návrh IS JSD a spoločné moduly IS JSD
Analýza a dizajn
Nákup HW a SW
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie
Konanie o krátkodobých dávkach – úrazové poistenie
Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie - IS JSD R1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Konanie o krátkodobých dávkach – NP, PvN, GP
Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie - IS JSD R2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Konanie o dávkach DP
Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie - IS JSD R3

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Prierezové procesy sociálneho poistenia - podpora UP
Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie - IS JSD R1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

INDIKATÍVNY ROZPOČET SPOLU

Obrázok 18 Harmonogram implementácie

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint“
Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Fáza I. – Koncepčný návrh IS JSD a spoločné moduly IS JSD
Doba: od T do T+ 12m
Analýza a dizajn
- Vypracovanie Koncepčného návrhu IS JSD,
Vypracovanie DFŠ a Testovacích scenárov pre spoločné moduly IS JSD:

o
o
o
o

1

1

Prierezové procesy sociálneho poistenia - podpora DP
Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie - IS JSD R3

-

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

Prierezové procesy sociálneho poistenia - podpora
NP, PvN, GP
Analýza a dizajn
Implementácia služieb
Testovanie služieb
Nasadenie - IS JSD R2

Integrácie a migrácie
Podora pri realizácii integrácií a migrácií IS VS

1

BRMS modul
BAMS (business activity monitoring system)
JSD administrácia a monitoring
Prezentačná vrstva JSD
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1

1

1

1

Nákup hardvéru a krabicového softvéru
- zabezpečenie licencií a inštalačných balikov pre COTS komponenty BPMS a BRMS
Implementácia
- inštalácia COTS modulov (BPMS, BRMS)
- implementácia spoločných modulov IS JSD
- FAT testy spoločných modulov IS JSD
Testovanie
- Spoločné moduly IS JSD – Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia,
Zaškolenie personálu, Testovanie na úrovni UAT
Výstupy Fázy I:
Schválený koncepčný návrh realizácie IS JSD
Implementované nástroje na modernizáciu dávkových agend:
- extrakcia biznis rules z existujúcich IS SP viazaných na konanie o dávkach

-

BPMS modul
BRMS modul
BAMS (business activity monitoring system)
JSD administrácia a monitoring
Prezentačná vrstva JSD

Fáza II. Konanie o krátkodobých dávkach – úrazové poistenie
Doba: od T+3 do T+16
Analýza a dizajn

- Vypracovanie DFŠ a Testovacích scenárov pre Konanie o krátkodobých dávkach –
úrazové poistenie
- Súčasťou DFŠ bude špecifikácia požiadaviek na migráciu
- Aktualizácia dokumentu Koncepčný návrh IS JSD
Implementácia
- implementácia funkcionality Konanie o krátkodobých dávkach – úrazové poistenie,
- FAT testy
Testovanie
- Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia, Zaškolenie personálu, Testovanie
na úrovni UAT- Konanie o krátkodobých dávkach – úrazové poistenie
Nasadenie
- Nasadenie do produkčného prostredia, Preskúšanie a akceptácia - Konanie o krátkodobých
dávkach – úrazové poistenie
Výstupy Fázy II
IS JSD R1 z nasadený do produkčnej prevádzky z funkcionalitou:
Prierezové procesy - Lekárska a posudková
Vybavovanie sťažností, Výplata dávky
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činnosť,

Vybavovanie

odvolaní,

Modul KrDAV – Proces konania o krátkodobých dávkach / úrazové poistenie
V rámci hlavnej aktivity Nasadenie budú vo Fáze II. nasadené do produkčnej prevádzky aj
spoločné moduly IS JSD ktoré boli navrhnuté, implementované a testované vo Fáze I.
Fáza III. Konanie o krátkodobých dávkach – NP, PvN, GP
Doba: od T+6 do T+21
Analýza a dizajn

- Vypracovanie DFŠ a Testovacích scenárov pre Konanie o krátkodobých dávkach – NP,
PvN, GP
- Súčasťou DFŠ bude špecifikácia požiadaviek na migráciu
- Aktualizácia dokumentu Koncepčný návrh IS JSD
Implementácia
- implementácia funkcionality Konanie o krátkodobých dávkach – NP, PvN, GP
- FAT testy
Testovanie
- Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia, Zaškolenie personálu, Testovanie
na úrovni UAT - Konanie o krátkodobých dávkach – NP, PvN, GP
Nasadenie
- Nasadenie do produkčného prostredia, Preskúšanie a akceptácia - Konanie o krátkodobých
dávkach – NP, PvN, GP
Výstupy Fázy III
IS JSD R2 nasadený do produkčnej prevádzky
Nová funkcionalita IS JSD R2:
Modul KrDAV - Proces konania o krátkodobých dávkach / NP, PvN, GP
Fáza IV. Konanie o dávkach DP
Doba: od T+7 do T+26
Analýza a dizajn

- Vypracovanie DFŠ a Testovacích scenárov pre Konanie o dávkach DP
- Súčasťou DFŠ bude špecifikácia požiadaviek na migráciu
- Aktualizácia dokumentu Koncepčný návrh IS JSD
Implementácia
- implementácia funkcionality Konanie o dávkach DP
- FAT testy
Testovanie
- Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia, Zaškolenie personálu, Testovanie
na úrovni UAT - Konanie o dávkach DP
- Nasadenie do produkčného prostredia, Preskúšanie a akceptácia - Konanie o dávkach DP
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Výstupy Fázy IV
IS JSD R3 nasadený do produkčnej prevádzky
Nová funkcionalita IS JSD R3:
Modul DP2020+ - Proces konania o dávkach DP
Fáza V.1 – V.3 Prierezové procesy sociálneho poistenia
Doba: od T+3 do T+26
Analýza a dizajn

- Vypracovanie DFŠ a Testovacích scenárov pre Prierezové procesy sociálneho poistenia
– DFŠ bude vypracovaná v troch krokoch ktoré majú priamu nadväznosť na výstupy Fázy II
až Fázy IV, t.j.
DFŠ Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora UP
DFŠ Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora NP,PvN,GP
DFŠ Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora DP
Súčasťou DFŠ bude špecifikácia požiadaviek na migráciu
- Aktualizácia dokumentu Koncepčný návrh IS JSD
Implementácia
- implementácia funkcionality Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora UP
- FAT testy
- implementácia funkcionality Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora
NP,PvN,GP
- FAT testy
- implementácia funkcionality Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora DP
- FAT testy
Testovanie
- Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia, Zaškolenie personálu, Testovanie
na úrovni UAT - Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora UP
- Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia, Zaškolenie personálu, Testovanie
na úrovni UAT - Prierezové procesy sociálneho poistenia - podpora NP,PvN,GP
- Nasadenie do UAT prostredia, Dokumentácia riešenia, Zaškolenie personálu, Testovanie
na úrovni UAT - Prierezové procesy sociálneho poistenia – podpora DP
Nasadenie
- Nasadenie do produkčného prostredia, Preskúšanie a akceptácia - Prierezové procesy
sociálneho poistenia – podpora UP
- Nasadenie do produkčného prostredia, Preskúšanie a akceptácia - Prierezové procesy
sociálneho poistenia – podpora NP,PvN,GP
- Nasadenie do produkčného prostredia, Preskúšanie a akceptácia - Prierezové procesy
sociálneho poistenia – podpora DP
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Výstupy Fázy V.1 až V.3
IS JSD R1,R2,R3
Prierezové procesy - Lekárska a posudková činnosť, Vybavovanie odvolaní, Vybavovanie
sťažností, Výplata dávky - budú realizované v troch krokoch, tak aby bolo možné zohľadniť
špecifiká jednotlivých konaní o dávkach realizovaných vo Fáze II až Fáze IV.
Projektové riadenie a publicita
Doba: od T+3 do T+26
Výstupy:
Riadenie projektu
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. V rámci projektu budú stanovené základne role
a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný projektový manažér za stranu Sociálnej poisťovne, ako aj
za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami.
Publicita a informovanosť
Aktivita bude trvať počas celej doby realizácie projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít
informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. Sociálna poisťovňa
bude priebežne informovať o stave projektu na svojej webstránke. Sociálna poisťovňa taktiež osadí na
hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou
tabuľou.
Indikatívny časový harmonogram prípravy a realizácie verejného obstarania na dodávku IS JSD je
v nasledujúcej tabuľke:
Aktivity

Začiatok

Koniec

Príprava a realizácia VO
Príprava súťažných podkladov- cast OPZ a PHZ
Obchodne podmienky (zmluva)
Komletizacia Sutaznych podkladov (cast A, C)
Ex ante kontrola
Vyhlásenie VO
Realizácia VO
Podpis zmluvy na realizáciu hlavných aktivít

Thu 11/15/18
Thu 11/15/18
Mon 1/21/19
Mon 2/25/19
Wed 4/24/19
Wed 6/5/19
Thu 6/6/19
Tue 12/3/19

Tue 12/3/19
Fri 2/1/19
Fri 2/22/19
Fri 4/19/19
Tue 6/4/19
Wed 6/5/19
Tue 12/3/19
Tue 12/3/19

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné
identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_5.1: Migrácia do centralizovanej databázy prinesie neočakávané komplikácie a znemožní
používanie nových princípov. Ide o komplexnú prerábku s veľkým potenciálom chýb.
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R_5.2: Programovanie funkcionalít do minulosti nepokryje všetky prípady
R_5.3: Problémy pri migrácii definovaných údajov v celom rozsahu z distribuovaných
systémov do centrálnej databázy
R_5.4: Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti pre tak
navrhnuté riešenie
R_5.5: Rozdelenie projektu na čiastkové projekty nebude účinné a spôsobí komplikácie pri
synchronizácii jednotlivých dodávok
R_5.6: Finalizácia projektov, ktorých realizácia je podmienkou úspešnej realizácie MODA
nebude dodržaná
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx




2.4.2.5

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú
informácie vo forme modelov.

Tabuľka Riziká
Tabuľka Výstupy projektu
Tabuľka Harmonogram projektu

Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis
Bezpečnosť v rámci projektu MODA sa musí riadiť predovšetkým zákonom č. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpečnosti pričom musí byť zabezpečená implementácia požiadaviek zo zákona
v podobe komplexných technických a organizačných procesov pre bezpečnosť informácií do
prostredia IS SP. Opatrenia reagujúce na požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti sú
komplexné a sú rozdelené do troch realizačných fáz. Po implementácií opatrení bude IS SP
vyhovovať požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti.
Celková kybernetická bezpečnosť nie je v rozsahu projektu MODA a z tohto dôvodu ju na
tomto mieste nebudeme detailne rozpisovať.
Pre riešenie bezpečnosti MODA bude v rámci projektu spracovaný bezpečnostný projekt a
samotný návrh funkčnosti bude vychádzať z uvedeného projektu. Bezpečnostný projekt
zároveň zabezpečí aby vyššie uvedené opatrenia ku kybernetickej bezpečnosti boli zohľadnené
a koordinované s ich aplikáciou v rámci prostredia SP ako aj systémov prevádzkovaných
v cloudových riešeniach.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.
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Ďalšie informácie

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_6.1: Omeškanie bezpečnostného projektu
R_6.2: Umožnenie prístupu neoprávneným osobám a autorizačné nedostatky
R_6.3: Nedostatočne doménovo, analyticky a implementačne podchytená dátová bezpečnosť.
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx


Tabuľka Riziká

2.4.3

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Súhrnný popis
V súčasnosti je v používaní Centrálny Systém Podpory Prevádzky SP. V súvislosti s nasadením
systémov projektu MODA neplánuje SP aktuálnu platformu CSPP meniť. MODA resp. jeho
časti budú zaradené pod riadiace procesy CSPP ktoré budú používané v čase nábehu
produkčnej prevádzky MODA. Z toho tiež vyplynie potreba uzatvorenia dohody o podpore už
počas realizácie projektu resp. vo fáze jeho obstarania minimálne na obdobie 5 rokov Počas
implementácie MODA systém podpory prevádzky bude tiež podporovať aj testovacie a
vývojové prostredia MODA v rozsahu zadefinovanom v kontrakte dodávok MODA. Je
predpoklad, že po ukončení projektu MODA bude systém CSPP funkčne rozšírený v závislosti
na explicitnej požiadavke SP o ďalšie procesy, ktorých prioritu, poradie a čas zavedenia a
ďalšie súvisiace detaily určí SP vo fáze analýzy ku každému procesu. Sú to procesy:
Manažment zmien, Manažment úrovne služieb, Manažment releasov a nasadení, Manažment
konfigurácií a aktív služby, Manažment udalostí, Manažment kontinuity IT služieb,
Manažment dodávateľov, Manažment znalostí, Validácia a testovanie služby, Manažment
kapacity, Manažment dostupnosti, Manažment prístupov, Finančný manažment pre IT a ďalšie
podľa ITILv3 a na základe potrieb SP.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
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Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Samotná prevádzka riešenia bude prebiehať v datacentre vládneho cloudu na základe
nastavenia využívaných služieb IaaS. Z hľadiska prevádzky systému sú (predbežne)
definované nasledujúce požiadavky:
 Podpora prevádzky systému: 5x10,
 Miera dostupnosti systému: 99,671% (Tier 1),
 Forma podpory: telefonická, email, ServiceDesk, podpora priamo na mieste,
 Riešenie redundancie prostriedkov: cluster, geo-cluster.
Detailnejšie požiadavky na prevádzku budú upresnené na základe úrovne poskytovania služieb
vládneho cloudu (IaaS), najneskôr pri odovzdaní finálnej DFŠ na akceptáciu.
Aplikačnú podporu používateľov bude mať na starosti sekcia informatiky, ktoré bude počas
prevádzky riešenia zabezpečovať:
 výkon činností správcu IS JSD v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy,
 riadenie rozvoja modulov, zmien a integrácií IS JSD v súlade so snahou o zabezpečenie
maximálnej miery inovácie,
 koordináciu aktivít vo vzťahu k zabezpečeniu postačujúcej technologickej
infraštruktúry k IS JSD, ako aj licenčného pokrytia (vo vzťahu k prevádzkovateľom
Vládneho cloudu),
 metodickú a analytickú podporu riešenia.
Využije sa trojvrstvová úroveň podpory:
 prvú úroveň podpory (L1) bude zabezpečovať Centrum podpory užívateľov (CPU)
zavedené vo Vládnom cloude, ktoré bude riešiť predovšetkým infraštruktúrne a
technologické požiadavky,
 aplikačná podpora druhej úrovne (L2) bude zabezpečovaná sekciou informatiky,
 tretia úroveň podpory (L3), bude zabezpečovaná externe na základe SLA zmlúv po
spustení prevádzky riešenia.
V rámci prvej úrovne podpory bude realizovaný príjem a identifikácia požiadaviek s následným
smerovaním na konkrétneho riešiteľa v sekcii informatiky. Druhá úroveň podpory,
poskytovaná sekciou informatiky, bude rozdelená na viac oblastí podľa jednotlivých biznis
funkcií systému IS JSD. Tretia úroveň bude podľa potreby zabezpečovaná prostredníctvom
SLA zmluvy s vybraným dodávateľom.
Prevádzkovanie IS JSD bude potrebné personálne zabezpečiť dostatočným počtom riešiteľov.
Všetky aplikačné a metodicko-procesné požiadavky súvisiace s používaním IS JSD budú
smerované na pracovníkov sekcie informatiky. Sekcia informatiky dnes disponuje

kapacitami cca 100 zamestnancov, ktorý zabezpečujú prevádzku všetkých IS. Pre IS
DP sa jedná o 27 pracovníkov, ktorých náklady vstupovali do CBA.
V rámci metodickej podpory bude sekcia informatiky realizovať:
 zabezpečovanie a poskytovanie odbornej prípravy a školení užívateľov služieb IS JSD,
 tvorbu záväzných metodík a poskytovanie odborných rád a usmernení v súčinnosti s
útvarmi SP a ich publikovanie
 best-practice postupov pre používateľov,

83



evidenciu poskytovanej podpory a na základe analýzy jej obsahu a štruktúry návrh
realizácie úsporných, optimalizačných a racionalizačných opatrení.

Cieľom pri zabezpečení prevádzky IS JSD je dosiahnuť, aby maximum prác súvisiacich so
správou a podporou prevádzky IS JSD bolo realizované zamestnancami SP a aby rozsah
aplikačnej podpory prenášanej na dodávateľa bol minimalizovaný
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory
kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_7.1: Pracovníci v nových roliach sa nedostatočne stotožnia so svojimi úlohami
R_7.2: Riešenie nebude dostatočne flexibilné.
R_7.3: Vymáhanie dohodnutej SLA bude problematické.
R_7.4: Projekt bude rozdelený na realizačné časti, ktoré nie sú samostatne zmysluplné z
pohľadu používania a prevádzky. V takom prípade by prevádzka bola závislá od iných
(nedokončených) častí MODA
R_7.5: Obstaranie nebude detailne pokrývať fázu 5 ročnej prevádzky z dôvodu nedostatku
informácií a potom prevádzka bude zápasiť s nečakanými bariérami
R_7.6: Riešenie nebude prevádzkovateľné kapacitami SP a potom sa SP dostane do závislosti
na dodávateľovi
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

SU SP MODA Prilohy.docx






Tabuľka Riziká
Tabuľka Kategórie technických
problémov, vysvetlenie k
nasledujúcim tabuľkám
Tabuľka Dodávateľská podpora
Tabuľka Podpora vlastnými
zdrojmi
Tabuľka Prostriedky v prenájme

2.4.4

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo
forme modelov.

Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis
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Úvodné informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 11 065 551,- EUR
Rok návratu investície (PBP) = t7 (siedmy rok)
V ekonomickej analýze (CBA) boli prínosy z optimalizačných príležitostí definované pre
jednotlivé moduly IS JSD, ktorými sú:
 Modul správy podkladov a výstupov
 Modul výplaty dávok a realizovanie zrážok
 Špecializovaný modul Agenda DP
 Špecializovaný modul Agenda NP
 Špecializovaný modul Agenda ÚP
 Špecializovaný modul Agenda PvN

Pre vyčíslenie prínosov boli využité podklady z projektu optimalizácie procesov,
ktorý sa realizoval v roku 2018. Základom metodiky optimalizácie procesov bolo
zmapovanie všetkých procesov, ktoré sa vykonávajú v SP a potvrdenie konečného
počtu procesov jednotlivými odbornými zložkami a garantmi procesov. Následne sa
zozbierali časy za procesy, ktorým sa jednotliví pracovníci SP venujú . Tento zber
prebehol elektronicky a každý jeden zamestnanec si vybral procesy, ktoré vykonáva
a pridelil im svoj alokovaný čas. Takto sa získal celkový prehľad o procesoch a ich
náročnosti za celú organizáciu. Následne sa jednotlivé alokované časy upravovali
o dlhodobé nadčasy a formy úväzkov a následne sa ešte porovnávali a verifikovali
tak, aby bola databáza údajov presná pre následnú optimalizáciu. K jednotlivým
procesom sa v ďalšom kroku zozbierali početnosti výstupov, ktoré následne
poukázali na to, koľko trvá čas spracovania jedného výstupu za daný proces. Tieto
početnosti neboli poskytované pracovníkmi, ale exaktne výstupmi z rôznych
informačných systémov SP a spracovaných štatistík SP.
Keďže gro procesov je veľmi úzko spojených s IS, bolo snahou riešiteľskej skupiny
zozbierať relevantné údaje z IS – tzv. activity logs, ktoré by s časovými značkami
veľmi pomohli pri analýze procesov. V súčasnosti však takéto activity logs nie je
možné získať z IS SP, preto bol zvolený individuálny prístup pre optimalizáciu
jednotlivých procesov.
Pri optimalizácii procesov dochádzalo k nasledovným možnostiam:




Znížením počtu výstupov sa dosiahne zníženie času potrebného na výkon procesu
a tým sa dosiahne želaná optimalizácia
Skrátením výkonu procesu pri nezmenenej početnosti sa dosiahne želaná
optimalizácia
Kombinácia dvoch vyššie uvedeným prístupov sa dosiahne želaná optimalizácia

Jednotlivé prístupy sú nižšie popísané pre vybrané relevantné procesy zahrnuté do
ŠU.
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Pre každý modul bol vyčíslený jeden prínos z optimalizačnej príležitosti, ktorý má potenciál
najväčšej úspory FTE. Nábehová krivka prínosov v CBA bola určená na základe
harmonogramu implementácie jednotlivých modulov IS JSD:
 Špecializovaný modul Agenda ÚP bude nasadený v M16, preto počítame v 2r s 50 %
prínosmi a v 3r so 75 % prínosmi. V 4r už uplatňujeme 100 % prínosy.
 Špecializovaný modul Agenda NP bude nasadený v M21, preto počítame v 2r s 25 %
prínosmi a v 3r so 75 % prínosmi. V 4r už uplatňujeme 100 % prínosy.
 Špecializovaný modul Agenda PvN bude nasadený v M21, preto počítame v 2r s 25 %
prínosmi a v 3r so 75 % prínosmi. V 4r už uplatňujeme 100 % prínosy.
 Špecializovaný modul Agenda DP bude nasadený v M26, preto počítame v 3r s 50 %
prínosmi a v 4r so 75 % prínosmi. V 5r už uplatňujeme 100 % prínosy.
 Modul správy podkladov a výstupov bude v rámci nasadenia prierezových procesov
implementovaný v M20, preto počítame v 2r s 25 % prínosmi a v 3r so 75 % prínosmi.
V 4r už uplatňujeme 100% prínosy.
 Modul výplaty dávok a realizovanie zrážok bude v rámci nasadenia prierezových
procesov implementovaný v M20, preto počítame v 2r s 25 % prínosmi a v 3r so 75 %
prínosmi. V 4r už uplatňujeme 100% prínosy.
Medzi vyčíslené prínosy patria nasledovné optimalizačné príležitosti:
 Modul správy podkladov a výstupov - Zredukovanie počtu tlačív DPN
V súčasnosti je poistenec, ktorý má viacero poistných vzťahov a žiada o DPN uplatnenú
na viac ako jeden poistný vzťah, povinný podať žiadosť o DPN na každý poistný vzťah na
samostatnom tlačive. Výsledkom sú vyššie úhrady SP lekárom za väčší počet vystavených
tlačív (SP prepláca lekárom každý jeden formulár vydaný poistencovi), zdĺhavejšie
spracovanie tlačív referentom SP, časovo náročnejšie šetrenie ohľadom rozsahu uplatnenia
dávky u tých poistných vzťahoch, ktoré sú uvedené na tlačive.
Zavedením optimalizačnej príležitosti, ktorá spočíva v rozšírení tlačiva DPN o pole
zamestnávateľov, z činnosti ktorých má byť FO uznaná za práceneschopnú, predpokladáme
zníženie počtu tlačív o 20 % zo súčasného počtu cca 1 983 900 ks ročne (DPN, prechodky,
ukončenia). Pri cca 5 min. trvaní aktivity spracovania tlačiva referentom SP je teda úspora pri
výkone procesu 16,80 FTE. Okrem časovej úspory pri výkone procesu, uvedená optimalizačná
príležitosť ušetrí SP aj materiálové náklady na jednotlivé tlačivá DPN. V prípade, že za každé
tlačivo je SP povinná lekárovi uhradiť sumu 1,- eur, pri znížení počtu tlačív o 20 % sa ušetria
materiálové náklady SP v sume 396 784,- eur.

Pre výpočet potenciálu úspor sme analyzovali, koľko majú v priemere poistných
vzťahov poistenci. Následne sme na základe celkového počtu tlačív zohľadnili takto
získaný pomer. Pre stanovenie dĺžky času, ktorej sa pracovnici SP venujú tomuto
procesu sme použili relevantné údaje o procese a jeho početnosti. Tu sme použili
hodnoty najčastejšie sa vyskytujúcej hodnoty za 34 pobočiek. Optimalizáciou tohto
procesu dôjde k zníženiu početnosti úkonov a tým aj k úspore.


Modul Výplata dávok a realizácia zrážok - Automatické spúšťanie overovania
nových skutočností nad každým poberateľom krátkodobej dávky – bez nutnosti
otvoriť každého poberateľa.
V súčasnosti je referent SP povinný pri vyplácaní dávok otvoriť pred výplatou každého
poberateľa dávky a overiť, či v danom prípade nedošlo k zmenám, ktoré majú vplyv na samotnú
výplatu. V prípade, ak k zmenám dôjde, opraví sa výpočet a dávka sa vyplatí. Ak k zmene
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nedošlo, povolí sa výplata v danom nastavení. Tento postup sa uplatňuje pri vyplácaní tzv.
krátkodobých dávok (NP, ÚP, PvN a GP), nie je súčasťou postupu vyplácania dávok
dôchodkového poistenia.
Trvanie aktivity súvisiacej s otvorením každej dávky bez zapracovania zmeny je približne 2,5
minúty. Podľa predpokladu stanoveného na základe vyjadrenia zamestnancov SP, že cca 25%
prípadov je potrebné riešiť zmenou výpočtu a ostatných 75 % prípadov sa len prekliká, sa pri
celkovom počte vyplácaných dávok cca 2 544 600 ročne, ušetrí 40,56 FTE.
Pre výpočet potenciálu úspor sme analyzovali, v koľkých prípadoch nastala v danom
mesiaci zmena a je potrebné skontrolovať výpočet dávky. Tu sme podklady získavali z IS, od
odborných garantov ako aj podkladov z vybraných pobočiek SP. Takto stanovený
kvantitatívny odhad podporený údajmi z IS bol stanovený na 25% prípadov, ktoré si vyžadujú
manuálny vstup a korekciu. Pre stanovenie dĺžky času, ktorej sa pracovnici SP venujú tomuto
procesu sme použili relevantné údaje o procese a jeho početnosti. Optimalizáciou tohto procesu
dôjde k zníženiu početnosti úkonov a tým aj k úspore.
 Špecializovaný modul Agenda DP - Automatizácia likvidačných činností
Predmetom optimalizačného opatrenia je automatizácia výpočtov pre likvidačný list a
elektronizácia likvidačných činností na základe prípadov a parametrov, a následné automatické
úhrady. V súčasnosti trvá proces približne 14,68 minúty. Pri počte podaní 585 018 ročne a
znížení trvania aktivity o 3 minúty je predpokladaná úspora na procese 15,48 FTE.
Pre výpočet potenciálu úspor sme analyzovali časovú náročnosť vykonávania procesu po
jednotlivých oddelenia ústredia SP. Následne sme na základe početností jednotlivých výstupov
po oddeleniach určili priemerný čas vykonávania procesu, ktorý sme verifikovali s odbornými
garantmi. Pri elektronizácii procesu sme analyzovali jednotlivé kroky procesu (aktivity)
a identifikovali sme tie, ktoré budú navrhovanou zmenou ovplyvnené a v akom rozsahu.
Následne sme jednotlivé úspory času po aktivitách sčítali a prenásobili celkovou početnosťou
procesu. Optimalizáciou tohto procesu dôjde skrátením potrebného času na výkon procesu
a tým aj k úspore.


Špecializovaný
modul
Agenda
NP
Zabezpečiť
evidenciu
DPN/prechodiek/ukončení na jednom mieste - backoffice pracovisku v zásade 1 x
a dosť.
Cieľom je evidencia všetkých údajov z papierového tlačiva do systému len raz, tak aby referent
pri riešení prípadu mal k dispozícii všetky údaje v systéme. Zavedením optimalizačnej
príležitosti sa zabezpečí zrýchlenie procesu, zníženie interného kopírovania tlačív pre rôzne
účely a pod.. Pri počte podaní 1 983 920 ročne sa pri automatizácii aktivity trvajúcej 3 minúty
dosiahne úspora na procese 52,48 FTE.
Pre výpočet potenciálu úspor sme analyzovali časovú náročnosť vykonávania procesu po
jednotlivých pobočkách SP. Následne sme na základe početností jednotlivých výstupov po
oddeleniach na pobočkách určili priemerný čas vykonávania procesu, ktorý sme verifikovali
s odbornými garantmi. V tomto prípade sa dosiahne úspora znížením počtu opakovane
nahadzovaných údajov do systému jednotlivými oddeleniami na pobočkách. Optimalizáciou
tohto procesu dôjde skrátením potrebného času na výkon procesu a tým aj k úspore.
 Špecializovaný modul Agenda ÚP - Elektronizácia konania – Rozhodnutia
Rozhodnutia týkajúce sa dávky ÚP sa v súčasnosti negenerujú v IS DAUP, ktorý len poskytne
základné údaje, ale rozhodnutie sa upravuje vo Worde a následne je ukladané mimo IS, čo
môže spôsobiť chyby v rozhodnutiach. Prínosom zo zavedenia optimalizačnej príležitosti je
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generovanie rozhodnutia priamo v systéme na základe údajov, ktoré sú v procese spracovania
do systému zadané. Samotné vytvorenie rozhodnutia sa preto časovo skráti o 80 %. Pri
súčasnom počte cca 24 100 rozhodnutí ročne a pri trvaní aktivity manuálneho vytvorenia
rozhodnutia 20 minút sa po elektronizácii vystavenia rozhodnutia zníži trvanie aktivity na 3
minúty a tým sa dosiahne úspora na procese 3,57 FTE.
Pre výpočet potenciálu úspor sme analyzovali časovú náročnosť vykonávania procesu po
jednotlivých pobočkách SP a rozsah zmien, ktoré pracovníci realizujú nad jednotlivými
dokumentmi. Následne sme na základe početností jednotlivých výstupov po oddeleniach na
pobočkách určili priemerný čas vykonávania procesu, ktorý sme verifikovali s odbornými
garantmi. V tomto prípade sa dosiahne úspora zredukovaním času pracovníka na zadanie
potrebných údajov o poistencovi a veľká časť textu sa automaticky doplní do rozhodnutia
a následne sprocesuje. Optimalizáciou tohto procesu dôjde k skráteniu potrebného času na
výkon procesu a tým aj k úspore.


Špecializovaný modul Agenda PvN Automatizovane spracovať/poskytnúť
informáciu v rámci SP o podanej žiadosti nemocenskej dávky (materské,
nemocenské, ošetrovné)
Predmetom optimalizačného opatrenia je zaviesť poskytnutie informácie a jej automatizované
spracovanie v rámci SP o podanej žiadosti na nemocenskú dávku (materské, nemocenské,
ošetrovné). V súčasnosti sa v rámci dávky v nezamestnanosti, ktorá po jej priznaní je
opakovanou dávkou počas 6 mesiacov, je potrebné každý mesiac pred výplatou dávky preveriť
či nedošlo k jej prerušeniu vzhľadom na poberanie nemocenskej dávky. Pri súčasnom počte
139 161 poberateľov, pričom na jedného poberateľa sa kontrola musí vykonať cca 6 x a jedno
preverenie trvá približne 2,5 minúty, je trvanie aktivity preverovania poberania nemocenskej
dávky približne 15 minút. Automatizáciou danej kontroly sa pri počte 139 161 podaní dosiahne
úspora na procese približne 18,41 FTE.
Pre výpočet potenciálu úspor sme analyzovali časovú náročnosť vykonávania procesu po
jednotlivých pobočkách SP. Následne sme na základe početností jednotlivých výstupov po
oddeleniach na pobočkách určili priemerný čas vykonávania procesu, ktorý sme verifikovali
s odbornými garantmi. V tomto prípade sa dosiahne úspora zredukovaním času pracovníka na
kontrolu automatizovanou kontrolou. Optimalizáciou tohto procesu dôjde k skráteniu
potrebného času na výkon procesu a tým aj k úspore.

V prípade aplikovania prínosov zavedením MODA, bude možné v prvom rade
presunúť uvoľnené kapacity na iné agendy, kde je dlhodobo nedostatok pracovníkov,
alebo sa táto uvoľnená kapacita pracovníkov zmení na vykonávanie procesov s vyššou
pridanou hodnotou pre zákazníkov. V súčasnosti prichádzajú legislatívne zmeny, ktoré
majú dopad na zvyšovanie počtu pracovníkov SP. V prípade zavedenia MODA sa
vytvorí dlhodobý predpoklad na to, aby bolo možné aj narastajúcu agendu zrealizovať
s rovnakým počtom pracovníkov.
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Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné
identifikátory rizík v prílohe Riziká.

R_8.1: Náklady na realizáciu projektu budú podcenené a implementácia prinesie požiadavky,
ktoré neboli vopred zrejmé
R_8.2: Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu.
R_8.3: Náklady na vybudovanie MODA sa vymknú kontrole.
R_8.4: Náklady na prevádzku MODA sa vymknú kontrole.
Prílohy

SU SP MODA Prilohy.docx
 Tabuľka Riziká
 Tabuľka Podmienky udržateľnosti
 Tabuľka Kritické premenné
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