Financovanie EESSI z NPE
v Slovenskej republike
Mgr. Jakub Začka

30. máj 2018

Projekt EESSI
Cieľ: zabezpečiť elektronickú výmenu údajov medzi inštitúciami sociálneho
zabezpečenia v rámci štátov EHP a Švajčiarskej konfederácie
 podľa čl. 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 sú inštitúcia sociálneho zabezpečenia
povinné všetky údaje potrebné na vznik a určenie práv a povinností osôb, ktoré
podliehajú nariadenia (ES) č. 883/2004. Ide o osoby, na ktoré sa vzťahujú právne
predpisy upravujúce v štátoch EHP a Švajčiarskej konfederácie
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zdravotné poistenie
dôchodkové poistenie
poistenie v nezamestnanosti
nemocenské poistenie
úrazové poistenie
uplatniteľné právne predpisy
vymáhanie pohľadávok
horizontálne procesy
osobitné systémy sociálneho zabezpečenia
rodinné dávky

 V rámci zabezpečenej siete TESTA NG bude prebiehať elektronická výmena
štruktúrovaných elektronických dokumentov (SED) podľa postupov upravených v
prípadoch vecného použitia (BUC).
Sociálna poisťovňa

Štruktúra EESSI v SR
Sociálna poisťovňa (APSK01)

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
Delegát AC
Delegát TK

Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
(Národná brána)

Union zdravotná poisťovňa
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Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky

Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny

Všeobecná zdravotná
poisťovňa

Dôvera zdravotná poisťovňa

Sociálna poisťovňa

Infraštruktúra EESSI
Adresár inštitúcií
Konzola adresára
inštitúcií

Centrálny servisný uzol
(Európska komisia)

Spoločný dátový
model

SED
(príloha)
Prístupový bod
(štát EHP a ŠK)

správy
(push)

ZP

ZP

ZP

Správy
(pull)

Národná brána/Národná aplikácia/RINA
(štát EHP a ŠK)

pobočky
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Financovanie EESSI projektu z NPE
Cieľ: Zníženie nákladov štátneho rozpočtu SR na implementáciu EESSI
Termín podania žiadosti: 18. máj 2017
Schválená suma grantu: 1 999 799 EUR
Podpis grantovej zmluvy: 9. februára 2018
Príjemca

Účel

Sociálna poisťovňa

HW na prístupový bod, HW na RINA, NA

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou

HW na NG, NG, NA,

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

NA

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

NA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

HW RINA

*Všeobecná zdravotná poisťovňa bola žiadateľom o grant, avšak deklaroval úmysel odstúpiť z konzorcia
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Dopad implementácie v Slovenskej republike
Cieľ: zrýchlenie konaní, odstránenie administratívnej záťaže, prevencia
podvodov, zníženie ekologickej záťaže
 EESSI sa dotkne 573 138 konaní a procesov na výkon sociálneho
zabezpečenia v SR ročne (dopad na približne 250 000 poistencov ročne)
 V súčasnosti vyhotovujú inštitúcie sociálneho zabezpečenia v dávkových a
nedávkových konaniach 773 363 ks E-formulárov v papierovej podobe a
približne rovnaký počet prijímajú v rámci cezhraničnej výmeny
 Elektronicky bude cez prístupový bod SR podľa výpočtu Európskej komisie na
základe štatistických údajov príslušných inštitúcií SR pretekať 23 správ za
minútu
 Výmena bude prebiehať v rámci 122 štruktúrovaných prípadov vecného
použitia (BUC)
 Dáta budú vymieňané v štruktúrovaných elektronických dokumentoch SED
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Míľniky implementácie v SR
Cieľ: Implementovať EESSI do 3. júla 2019
 15. mája 2017 minister zdravotníctva JUDr. Tomáš Drucker a minister práce,
sociálnych vecí a rodiny JUDr. Ján Richter uzatvorili medzirezortnú dohodu o
spolupráci pri implementácii systému EESSI, prílohou bol štatút Pracovnej skupiny
pre implementáciu EESSI v SR (PS) PS podlieha technická a vecná podskupina
 18. mája 2018 podali SP, ÚDZS, ÚPSVaR, VšZP, Dôvera zdravotná poisťovňa a Union
zdravotná poisťovňa žiadosť o grant na účely implementácie EESSI v SR
 19. októbra 2017 bol prijatý zákon č. 266/2017 Z. z., ktorý stanovil, že jediný
prístupový bod v Slovenskej republike bude v správe Sociálnej poisťovne
 12. decembra 2017 Sociálna poisťovňa vyhlásila verejné obstarávanie na HW na
prístupový bod a RINA
 5. apríla 2018 boli schválená podrobný projektový plán a podrobná projektová
dokumentácia EESSI
 zmluva o prístupovom bode je v štádiu pripomienkového konania
 zmluva o konzorciuje v štádiu pripomienkového konania
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Aktivity projektu implementácie EESSI
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Akt. 1: Aktivity v oblasti riadenia projektov
Akt. 2: Zabezpečenie hardvéru pre prístupový bod, NB, RINA a národné aplikácie
Akt. 3: Inštalácia a konfigurácia jednotného prístupového bodu na Slovensku a jeho
integrácia do medzinárodnej domény
Akt. 4: Distribúcia, inštalácia a konfigurácia systému RINA v národnej oblasti
Akt. 5: Vývoj nástroja na monitorovanie správ
Akt. 6: Vývoj národnej brány s národnými aplikáciami a modulmi RINA a integrácia
prístupovým bodom
Akt. 7: Školenie pracovníkov na používanie národných aplikácií, procesov a RINA
Akt. 8: Šírenie informácií o EESSI, marketingovej kampani
Akt. 9: Vývoj aplikácie a absolvovanie akceptačných používateľských testov
Akt. 10: Implementácia nových formulárov a správ na spracovanie dokumentov XML SED,
konverziu údajov pre existujúce a nové formuláre EU / SED a správu prípadov
Akt. 11: Rozvoj národnej aplikácie a integrácie s RINA prostredníctvom rozhrania CPI a
prístupového bodu
Akt. 12: Testovanie a školenie BUC / SED
Akt. 13: Rozvoj softvérového adaptéra pre integráciu do NB a EESSI hromadnej výmeny dát
Akt. 14: Systém EESSI na Slovensku prešiel testom zhody, ktorý poskytuje platformu
základných služieb EESSI
Sociálna poisťovňa

Ďakujem za pozornosť !
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