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Elektronický informačný systém 
Rozhodnutie generálneho presbyterstva 

 

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2017 prijalo vo vzťahu 

k financovaniu EIS okrem iného dve uznesenia: 
 

 

Uznesenie 128-5/2017: 

Generálne presbyterstvo  

a) súhlasí s použitím prostriedkov účelovej rezervy ECAV vo výške 6 651,03 € na  čiastočnú 

úhradu faktúry spoločnosti Sunsoft  plus, s. r. o. za vývoj programu Elektronický informač-

ný systém (EIS),   

b) vyhlasuje pre rok 2018 celocirkevnú zbierku na celocirkevný projekt Elektronického in-    

formačného systému, z výnosov ktorej by sa uhradili nepokryté náklady vo výške 2 048,97 € 

na zaobstaranie uvedenej nehmotnej investície a na rozbeh implementácie elektronického      

informačného systému v ECAV. 

 

Uznesenie 130-5/2017: 

Generálne presbyterstvo   

berie na vedomie informáciu o stave implementácie EIS, a 

... 

b) schvaľuje financovanie implementácie a prevádzkovania EIS formou odvodu príspevku 

na EIS v predpokladanej sume 0,08 €/člena CZ a rok. 

... 

 

O týchto uzneseniach boli informované všetky cirkevné zbory a vyzvané, aby formou milodaru 

pomohli zabezpečiť prefinancovanie vývoja softwaru a odvodom príspevku vo výške 0,08 €/na 

člena cirkevného zboru zabezpečili zdroje pre implementáciu a prevádzku EIS. 

 

Odvod 0,08 €/člena CZ je platný pre rok 2018. Takto získané zdroje budú evidované na 

osobitnom účte a viazané výslovne na EIS. Eventuálny prebytok zdrojov sa prenesie do 

ďalšieho roku a bude zohľadnený v rozpise príspevku na ďalší rok. 

 

Keďže viaceré predsedníctva po prerokovaní v zborových presbyterstvách sa na nás obrátili so 

žiadosťou o podrobnejšie informácie k financovaniu, predsedníctvo ECAV rozhodlo zverejniť 

technickú správu, na základe ktorej 8. decembra 2017 rozhodovalo generálne presbyterstvo. 

 

Dušan Vagaský, 4. 5. 2018 

riaditel@ecav.sk 

 

Elektronický informačný systém 
Podkladová správa pre generálne presbyterstvo 

 

A. Financovanie vývoja programu EIS 
 

Generálne presbyterstvo dňa 1. apríla 2016 schválilo návrh zmluvy o dielo  - ktorým sa 

zaviazala spoločnosť Sunsoft dodať pre ECAV počítačový program Elektronický informačný 

systém (EIS). Cena za dielo bola dohodnutá vo výške 37 000,- € bez DPH. 
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Uznesenie 31-2/2016 

Generálne presbyterstvo  

schvaľuje znenie zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom Evanjelická cirkev 

augsburského vyznania na Slovensku a zhotoviteľom SUNSOFT plus spol. s r. o. Dolný Kubín 

za účelom zefektívnenia doterajšej administratívnej práce objednávateľa a doterajšej 

komunikácie medzi COJ objednávateľa využitím štandardných možností elektronizácie 

v administratíve a komunikácii.   

Dodatkom č. 1 boli upravené termíny pre EIS vo windowsovom rozhraní na 6. 3. 2017 a EIS 

vo webovom rozhraní na 6. 9. 2017. Dodatkom  č. 2 bola (na základe schválenia GP uznesením  

88-3/2017) bola dohodnutá zmena funkcionality EIS vo webovom rozhraní a upravená 

(znížená) cena na 30 000,- € bez DPH. Obidva dodatky boli uzatvorené na podnet komisie EIS, 

ktorú zriadila ECAV na Slovensku. 

Počítačový program EIS vo windows rozhraní podľa písomného oznámenia hlavného 

koordinátora EIS Rastislava Stačeka bol dodaný 6. 3. 2017 a vo webovom rozhraní 6. 9. 2017 

a následne bola preverená jeho funkcionalita. 

Podľa zmluvy o dielo a jej dodatkov bol dohodnutý spôsob platby ceny diela:  

   

  

Zmluva 11/2016 Dodatok č. 2 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Preddavok 2. 5. 2016  10 000 12 000 10 000 12 000 

Preddavok 21 dní po 
odovzdaní Windows 

15 000 18 000 15 000 18 000 

Po odovzdaní celého 
diela 

12 000 14 400 5 000 6 000 

Spolu 37 000 44 400 30 000 36 000 

 

Tab. č. 1: Dohodnutý spôsob platby ceny diela 

 

Platby boli realizované nasledovne:  

 

  
Úhrada Dodatok č. 2 

Banka Dátum bez DPH s DPH 

Preddavok 2. 5. 2016  Sberbank 19. 05. 2016 10 000 12 000 

Preddavok 21 dní po 
odovzdaní Windows 

Sberbank 24. 03. 2017 15 000 18 000 

Po odovzdaní celého 
diela 

VÚB  19. 10. 2017  5 000 6 000 

Spolu     30 000 36 000 

 

Tab. č. 2: Realizácia platby ceny diela 
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Zdroje na projekt EIS má ECAV tieto: 

 

Zdroje 
Zazmluvnená časť 

riešenia 

Zahraničná pomoc HfO  10 800 

Zahraničná pomoc EKM  4 500 

Sponzoring - poskytnutý 12 000 

Vlastné zdroje - nepokryté 8 700 

Spolu 36 000 

 

Tab. č. 3: Zdroje na prefinancovanie zmluvy o dielo 

 

Keďže ECAV nemala k termínu zaplatenia žiadne účelové zdroje na preplatenie vyúčtovacej 

faktúry za EIS, P-ECAV 13. 10. 2017 rozhodlo s úhradou vyúčtovacej faktúry 2254/2017 

z cirkevných prostriedkov roku 2017. P-ECAV však zároveň uložilo pripraviť do GP materiál 

s návrhom, aby sa na túto úhradu schválili niektoré doteraz nevyužité účelové prostriedky, 

u ktorých účel použitia nie je presne definovaný.  

ECAV k dispozícii má nasledujúce potenciálne zdroje evidované na účelových prostriedkoch 

(stav k 31. 10. 2017): 

- účelová rezerva                      6 651,03 € 

Ostatné účelové prostriedky majú účel použitia riadne definovaný a nie je ich možné použiť na 

tento, s pôvodným účelom nesúvisiaci cieľ. 

Zostávajúcu nepokrytú čiastku GHV navrhuje financovať formou zbierky, kde by boli oslovené 

predovšetkým bohatšie cirkevné zbory, aby prispeli na tento celocirkevný projekt. 

Pokiaľ GP neschváli použitie účelových prostriedkov, nepokryté zdroje  vo výške 8 700,- € 

budú vo výške odpisov rozpísané do nákladov ECAV za roky počas doby odpisovania. Tento 

náklad sa bude premietať do hospodárskeho výsledku ECAV.  

V každom prípade však treba schváliť odpisový plán tejto investície. V návrhu uznesení je 

uvedená doba odpisovania 10 rokov. 

 

B. Implementácia Elektronického informačného systému 
 

Vývoj programu EIS je jedna vec, avšak jeho úspešná implementácia do 322 cirkevných zborov 

a ostatných COJ ECAV je nemenej dôležitá ak nie dôležitejšia záležitosť. 

Treba doriešiť tieto otázky: 

a) zriadenie implementačnej skupiny EIS 

b) zabezpečenie úložiska (serverov) a licencií 

c) príprava legislatívy ECAV 

d) financovanie prevádzky 

 

Ad a) 

Uznesením GP  88-3/2017 zo dňa 3. 5. 2017  Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku  

schválilo vytvorenie implementačnej skupiny EIS a zriadenie  pozície špecializovaného 

pracovníka EIS a poverilo Predsedníctvo menovať členov tejto pracovnej  skupiny. 
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Z poverenia generálneho presbyterstva Predsedníctvo ECAV na Slovensku menovalo 

implementačnú skupinu pre elektronický informačný systém ECAV na Slovensku (IS EIS) 

v zložení: 

- hlavný koordinátor IS EIS: Rastislav Stanček 

- členovia IS EIS 

1. Ján Oslík za BAS 

2. Michal Meliško za DNS 

3. Katarína Zaťková za HOS 

4. Marián Sedláček za MYS 

5. Zuzana Alcnauerová za NOS 

6. Ján Ochodnický za POS 

7. Viktória Lisáková za RIS 

8. Ján Mojzsis za ZVS 

9. Miroslav Kerekréty za GES 

10. Ľubo Beňo za KOS 

11. Stanislav Grega za LOS 

12. Peter Fabok za TUS 

13. Tibor Molnár za TAS 

14. Peter Mihoč za ŠZS a VD ECAV na Slovensku 

15. Slavomír Hanuska za ZD ECAV na Slovensku 

16. Milan Gál za ECAV na Slovensku 

 

Pokiaľ ide o menovanie špecializovaného pracovníka EIS, doteraz to nebolo realizované, 

z viacerých dôvodov  (výber vhodného kandidáta, financovanie). Túto pozíciu treba v krátkom 

čase obsadiť. 

 

Ad b) 

P-ECAV dostalo od komisie EIS a od GHV odporúčanie uzatvoriť zmluvu o poskytovaní 

hostingových služieb s a. s. Chemosvit. Predsedníctvo ECAV si vyžiadalo od Chemosvitu  

predložiť návrh zmluvy. Tento návrh predkladáme GP na schválenie. 

Úspech školenia užívateľov je spojený so získavaním praktických zručností koncových 

užívateľov, ktorí doposiaľ nemajú prístup do EIS. Proces zaškoľovania niektorí zaškolení 

členovia IS EIS už začali a narážajú práve na tento problém licencií. Komisia EIS navrhuje, 

aby bola jedna licencia TS plus pridelená jednému CZ. Tento počet v rámci ECAV by mal byť 

poskytnutý bezplatne. Nedoriešený problém je v tom, že niektoré CZ budú potrebovať viacero 

TS plus (to ukáže prax a spätná odozva po zaškolení koncových užívateľov). Na základe 

odporúčaní komisie EIS, si každý takýto CZ bude hradiť ďalšie licencie z vlastných zdrojov, 

ak budú spoplatnené nad základný balík. Ide o CZ, kde napr. budú súčasne s EIS v tom istom 

čase pracovať viacerí užívatelia.  

 

Ad c) 

Nie menej dôležitá je otázka legislatívy. GHV navrhuje, aby Implementačná skupina EIS 

a právny výbor sa zaoberali touto otázkou a predložili na GP návrh cirkevného zákona 

respektíve cirkevného nariadenia  (riešenie povinnosti prechodu na EIS, ochrana osobných 

údajov, prístupové heslá)  

 

Ad d) 

Nemenej dôležité je vyriešiť samotné financovanie prevádzky EIS. Podľa názoru komisie EIS 

(najmä v prvom období) bude treba zabezpečiť okrem nákladov na údržbu a nákladov na 

hosting aj jednorazové náklady na obstaranie licencií a každoročné náklady na ich aktualizáciu. 
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P.č. Činnosť Zmluva Rozsah Jednotková cena Ročný náklad 

1. 
Údržba 
systému EIS 

Zmluva o dielo  so 
Sunsoft 25. 4. 2016  

ročný 
poplatok 

3 
950 

€/rok bez DPH 4 740 € 

2. 
Hosting 
u firmy 
Chemosvit 

Podľa uznesenia GHV 
12-GHV4/2017  

3 servery 275 
€/mesiac /3 
servery bez 
DPH 

3 960 € 

3. Nákup licencií 
Podľa vyjadrenia 
predsedu IS EIS na GHV 
29. 11. 2017 

Operačný systém, TS plus licencie, 
licencie CALL 

5 376 € 

  SPOLU         14 076 € 

 

Tab. č. 4: Náklady na prevádzku EIS 

 

Vyčíslený ročný náklad platí pre rok 2018, v ďalších rokoch, kedy sa budú u licencií platiť 

ročné aktualizácie,  boli náklady vyčíslené v predpokladanej výške 8 940,- €. 

 

Ďalšie náklady, s ktorými sa musí pri zavedení počítať, sú náklady na projekt  ochrany 

osobných údajov pre ECAV, školenie z ochrany osobných údajov pre koncových užívateľov. 

Predpokladáme, že školenie zborových farárov by sa dialo centrálne cestou GBÚ na náklady 

ECAV, školenie ďalších pracovníkov v COJ by si už zabezpečovali COJ v rámci svojho 

bezpečnostného projektu na vlastné náklady. 

 

Rovnako na vlastné náklady si bude COJ zabezpečovať aj nákup ďalších licencií, ak COJ 

potrebuje mať funkčných viac pracovísk.  

 

Otázku správcu systému GHV odporučilo Predsedníctvu ECAV riešiť aj s ohľadom na 

bezpečnosť systému rozdelením kompetencií medzi viaceré osoby a ich finančná motivácia by 

sa udiala formou navýšenia kvalitatívneho príplatku k platu duchovného – teda zo zdrojov ÚT 

MK SR a nie z cirkevných alebo projektových zdrojov. 

 

Problém financovania implementácie a prevádzky EIS sa dá riešiť formou „interných 

licenčných poplatkov“, kde by každý zbor zaplatil ústrediu (generálnemu biskupskému úradu) 

za užívanie EIS rovnaký ročný poplatok rozpočítaný podľa skutočných ročných nákladov.  

Znamenalo by to však viesť na GBÚ osobitné účtovné stredisko EIS so všetkým čo k tomu patrí 

– aj v vymáhaním nedoplatkov a vyvodením dôsledkov z následného odstavenia prístupu 

cirkevného zboru k EIS. 

Jednoduchšie je ponechať financovanie nákladov na prevádzku EIS v rozpočte ECAV. Pri 

súčasnej štátnej legislatíve, ktorá neumožňuje takýto typ nákladov uhrádzať zo ŠR, by to ale 

znamenalo zaviesť osobitný odvod na EIS.  
 

Var. 
1 

Počet CZ Podľa stavu k 31. 12. 2016: 322 44,- €/rok/CZ 

Var. 
2 

Počet veriacich CZ Podľa stavu k 31. 12. 2016: 221 899 0,07 €/rok/člena CZ 
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Tab. č. 5: Varianty pokrytia nákladov na prevádzku EIS (odhad) 

 

 

 

Spracoval:  D. Vagaský     V Bratislave, 19. 11. 2017 

  R. Stanček 

 


