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Por. číslo: 1

Názov: Ekonomický informačný systém (EIS)

Počet kusov: 1

Ekonomický informačný systém (EIS) je modulárna softvérová aplikácia umožňujúca spracovanie 

účtovnej agendy štátnej príspevkovej organizácie v systéme podvojného účtovníctva, vrátane 

sledovania rozpočtu organizácie vo väzbe na Štátnu pokladnicu

áno

Inštalácia a prevádzka v operačnom systéme Windows Server na vlastných serveroch ZSKE áno

Architektúra klient - server áno

Dáta uložené v relačnej databáze SQL
databáza musí umožňovať rýchly a spoľahlivý zápis dát; blokovanie záznamu pre ostatných 

užívateľov v prípade jeho editácie
áno

Modulárny systém možnosť výberu len z potrebných funkcionalít systému áno

Dostupnosť dát aj po ukončení dohodnutého obdobia technickej a zákazníckej podpory a/alebo 

zmluvného vzťahu

Vyžaduje sa, aby EIS aj po ukončení dohodnutého zmluvného obdobia umožňoval 

prezeranie archivovaných historických dát v nezmenenom rozsahu dostupných tlačových 

zostáv

áno

Prostredie pre testovaciu prevádzku a zaškolenie nových užívateľov
možnosť vytvorenia testovacej databázy (napr. ako kópia ostrých dát) alebo časovo 

neobmedzená demoverzia
áno

Rozšíriteľnosť EIS o moduly pre vedenie personálnej a mzdovej agendy v horizonte 2-3 rokov uvažujeme o presune týchto agend do EIS áno

Licencia pre maximálne 15 súčasne pripojených užívateľov áno

Neobmedzený počet účtov užívateľov
možnosť vytvorenia neobmedzeného počtu účtov užívateľov s rešpektovaním obmedzenia 

maximálneho počtu súčasne pripojených užívateľov
áno

Modul Podvojné účtovníctvo - cca 100.000 účtovných pohybov ročne ide o počet jednotlivých pohybov na účtoch, nie počet účtovných dokladov áno

Modul Evidencia pohľadávok a záväzkov (saldokonto) cca 5.000 dokladov ročne áno

Modul Evidencia majetku - počet kariet majetku cca 2.000 áno

Modul Skladová evidencia - počet skladov cca 100, počet skladových kariet cca 2.000, počet 

skladových pohybov cca 1 mil. ročne
ide o počet jednotlivých pohybov na skladových kartách, nie počet skladových dokladov áno

Zoraďovanie a filtrovanie zobrazených záznamov podľa kritérií alebo označených užívateľom, vo 

všetkých moduloch, na zobrazených aj tlačených zostavách
áno

Vyhľadávanie zápisov podľa akéhokoľvek kritéria, ktoré zápis obsahuje napr. partner, dátum, číslo dokladu, suma, stredisko, typ dokladu atď. áno

Evidencia poznámok k dokladu a/alebo príznaku stavu dokladu áno

Evidencia histórie zmien dokladov a užívateľov, ktorý ich vykonali áno

Detailné nastavenie prístupových práv užívateľov do jednotlivých modulov na základe 

preddefinovaných rolí

vrátane možnosti nastavenia: len na čítanie, nový záznam, oprav vlastný záznam, oprav 

všetky záznamy, zmaž vlastný záznam, zmaž všetky záznamy
áno

Možnosť oddeliť vystavenie dokladu a zaúčtovanie dokladu (pokladničné doklady, bankové pohyby, 

prijaté a vystavené faktúry, skladové pohyby), s vyznačením príznaku zaúčtovania
podpora pre rozdelenie kompetencií napr. pokladník, fakturant, skladník / účtovník áno

Možnosť uloženia rozpracovaných účtovných dokladov bez ich zaúčtovania, s vyznačením príznaku 

rozpracovanosti
áno

Uloženie preddefinovaných filtrov zobrazených záznamov možnosť vytvárania a uloženia užívateľských filtrov áno

Uloženie skenu originálneho dokladu k zápisu áno

Príloha č. 1 - Minimálne technické požiadavky a požiadavky na funkčnosť Ekonomického informačného systému Záchrannej služby Košice (EIS)

Uvedené členenie EIS na jednotlivé moduly je len ilustratívne pre lepšiu prehľadnosť, v prípade odlišnej architektúry EIS môžu byť nižšie uvedené požiadavky na funcie umiestnené aj v iných moduloch. Vyžaduje sa však, aby EIS obsahoval všetky funkcie 

označené ako "Minimálna požiadavka".

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka
Poznámka k požiadavke

Popis EIS

Počet užívateľov

Objem agendy

Užívateľské 

rozhranie

Strana 1 z 9



Export zoznamov dokladov ("hlavičiek dokladov") a číselníkov vo všetkých moduloch systému, 

vrátane možnosti ich filtrovania pred exportom
aspoň v jednom z formátov: xml, csv, txt, xls, xlsx, json áno

Export položiek dokladov ("detail dokladov") vo všetkých moduloch systému, vrátane možnosti ich 

filtrovania pred exportom
aspoň v jednom z formátov: xml, csv, txt, xls, xlsx, json áno

Export príslušných daňových výkazov vo formáte pre portál financnasprava.sk napr. priznania DPH, DzMV, DzPPO áno

Export účtovnej závierky a výkazov vo formáte pre portál MZ SR výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, Fin 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04 áno

Rozhranie na import dátovej dávky obsahujúcej účtovací predpis miezd zo mzdovej agendy VEMA od 

spoločnosti Solitea Slovensko, a.s.
v rámci implementácie, špecifikácia štruktúry dátovej dávky v prílohe č.2 áno

Rozhranie na import dokladov a číselníkov v štruktúre definovanej výrobcom EIS
postup importu a popis štruktúry dátovej dávky výrobca EIS uvedie v návode na obsluhu 

pre administrátorov EIS
áno

Automatické zálohovanie údajov a kontrola integrity databázy, možnosť obnovy údajov zo zálohy áno

Plánovač úloh - automatické spúšťanie zadefinovaných úloh v užívateľom zvolených časových 

intervaloch, minimálne v rozsahu zálohovanie údajov a export údajov

export údajov sa nevyžaduje, pokiaľ je možné priame pripojenie k databáze údajov (napr. 

ODBC) v režime ReadOnly
áno

Tlačové zostavy pre tlač jednotlivých dokladov, prehľadov dokladov, štatutárnych výkazov s 

možnosťou náhľadu pred tlačou vo všetkých moduloch systému
áno

Editor tlačových zostáv s možnosťou úpravy existujúcich tlačových zostáv dostupný vo všetkých moduloch EIS áno

Export štatistických výkazov vo formáte pre portál MZ SR a NCZISR
Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 1-04, Ročný výkaz o 

zdravotníckej technike R (MZ SR) 3-01
áno

Export údajov na základe užívateľom zadaného dotazu v jazyku SQL alebo možnosť ReadOnly 

pripojenia priamo k databáze údajov (napr. ODBC pripojenie)

s možnosťou automatického spustenia exportu v užívateľom zvolených časových 

intervaloch
áno

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve áno

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty áno

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov áno

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
sledovanie plnenia príjmov a čerpania rozpočtových prostriedkov v štruktúre podľa 

rozpočtovej klasifikácie
áno

Zákon č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite áno

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy áno

Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o 

štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
áno

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek 

individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

účtovná osnova pre štátnu príspevkovú organizáciu áno

Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje 

usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva 

a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, Fin 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04 áno

Metodické usmernenie č. MF/008361/2018-352 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR z 19. 

decembra 2017 č. MF/017353/2017-352
výkazy FIN 1-12, FIN 2-04, Fin 3-04, FIN 4-04, FIN 5-04 áno

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme výkazy E (MZ SR) 1-04, R (MZ SR) 3-01 áno

Výmena údajov

Legislatívne 

požiadavky
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Por. číslo: 2

Názov: Modul - podvojné účtovníctvo

Počet kusov: 1

Centrálny modul poskytujúci nástroje pre zápis účtovných operácií v systéme podvojného 

účtovníctva pre príspevkové organizácie, vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy syntetickej a 

analytickej evidencie a zápis účtovných operácií v členení podľa rozpočtovej klasifikácie. Musí 

umožňovať zaúčtovanie dokladov z ostatných modulov systému (pokladničné doklady, bankové 

doklady, interné doklady, pohľadávky a záväzky, pohyby a odpisy majetku, skladové pohyby), pokiaľ 

sa nevytvárajú a neúčtujú priamo v centrálnom module. Vedenie účtovníctva na akruálnom princípe.

druhy dokladov: pokladničný doklad príjmový / výdavkový, bankový doklad príjmový / 

výdavkový, interný zúčtovací doklad, vyšlé / došlé faktúry (zo saldokonta), ostatné 

pohľadávky / záväzky

áno

Možnosť uzamknutia celého účtovného obdobia a/alebo účtovného mesiaca áno

Číselník - účtovná osnova - definícia vlastných analytických aj syntetických účtov minimálne 9-miestna numerická analytika áno

Pri účtoch s väzbou na štátny rozpočet (napr. 211 a 221) možnosť evidencie účt. zápisov v členení 

podľa rozpočtovej klasifikácie: funkčná klasifikácia, ekonomická klasifikácia, zdroj financovania, 

program rozpočtového programovania

Min. požadovaný počet alfanumerických znakov: funkčná klasifikácia (5), ekonomická 

klasifikácia (6), zdroj financovania (4), program rozpočtového programovania (7), 

doplnkovo aj interná klasifikácia (6)

áno

Kontrola podvojnosti účtovných zápisov áno

Číselník preddefinovaných predkontácií pre každý druh účtovných dokladov áno

Možnosť kopírovať doklady aj s príslušným účtovacím predpisom do nového účtovného dokladu napr. pre často sa opakujúce doklady áno

Možnosť nastaviť v prístupových právach užívateľa len zaúčtovanie dokladov podľa 

preddefinovaných predkontácií
zamedzenie možnosti menej skúseným užívateľom vybrať individuálne účty MD-D áno

Ochrana voči zápisu dátumu účtovného prípadu mimo kontrolné dátumy, t.j. mimo otvorené 

účtovné obdobie
ochrana voči preklepom v dátume áno

Možnosť kopírovať doklady z minulých účtovných období aj s príslušným účtovacím predpisom do 

nového účtovného dokladu
pre uľahčenie prechodu do nového účt. obdobia áno

Evidencia účtovných zápisov v mene EURO a prípadne aj v cudzej mene, pri zápisoch v cudzej mene 

automatický prepočet na EURO ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, výpočet kurzových 

rozdielov ku dňu úhrady a ku dňu zostavenia účtovnej závierky

áno

Načítanie kurzového lístka denných výmenných kurzov cudzích mien
spustenie ručne alebo automaticky cez Plánovač úloh, zdroj výmenných kurzov NBS alebo 

ECB
áno

Číselník - adresár partnerov dostupný zo všetkých modulov systému
obsahuje všetky identifikačné a kontaktné informácie o partnerovi, bankové spojenie, 

možnosť zaraďovania partnerov do užívateľsky definovaných skupín
áno

Prepojenie číselníka - adresára partnerov na internetové portály s možnosťou overenia napr. sídla, 

DIČ/IČ DPH, register dlžníkov (aj zahraničné subjekty)
napr. finstat.sk, financnasprava.sk áno

Účtovanie minimálne o nákladoch a výnosoch na účtovné strediská, možnosť nastaviť povinné 

zadávanie účt. strediska (ideálne na úrovni analytických účtov)
minimálne 6-miestny číselný identifikátor strediska, preferovaná maska strediska 0000-00 áno

Rozlíšenie účtovných zápisov podľa minimálne 1 ďalšieho identifikátora (okrem účt. strediska, analyt. 

účtu a zákazky)
zvykne sa označovať napr. ako činnosť, typ obratu, nákladový objekt apod. áno

Možnosť účtovania na zmluvy / zákazky minimálne 12-miestny alfanumerický identifikátor zmluvy / zákazky áno

Evidencia plánu nákladov a výnosov a sledovanie odchýlok od plánu, min. na úrovni analytických 

účtov a účt. stredísk
áno

Evidencie plánu hodnoty aktív a pasív a sledovanie odchýlok od plánu áno

Nástroj na tvorbu plánu nákladov a výnosov napr. na základe minulých účt. období, koeficientom áno

Rozpočet Evidencia a prehľad čerpania rozpočtu s porovnaním na stav schváleného a upraveného rozpočtu áno

Uzavretie účtovných kníh a zhotovenie ročnej účtovnej závierky v súlade s platnou legislatívou, 

vrátane príslušných výkazov
áno

Prenos zostatkov zo všetkých modulov do nasledujúceho účtovného obdobia najmä zostatky účtov, neuhradené P/Z, stav majetku, stav skladu atď. áno

Podpora inventarizácie účtov a majetku pri účtovnej závierke, najmä príslušné tlačové zostavy najmä tlač. zostava pre inventarizáciu účtov, odsúhlasenie stavu pohľadávok áno

Kurzové rozdiely

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Podvojné 

účtovníctvo

Adresár 

partnerov

Nákladové 

účtovníctvo

Plán

Účtovná závierka
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Por. číslo: 3

Názov: Modul - pokladničná kniha

Počet kusov: 1

Môže byť ako samostatný modul alebo súčasť centrálneho modulu pre vedenie podvojného 

účtovníctva
áno

Vedenie evidencie o pokladničných dokladoch a pohyboch v pokladni. Umožňuje samostatné 

vedenie viacerých pokladní v mene EURO a v cudzích menách. Jednotlivé pokladne sú od seba 

navzájom rozlíšené povinným účtovaním na osobitnej analytike účtu 211 a samostatnou číselnou 

radou dokladov

áno

Prepojenie na evidenciu pohľadávok a záväzkov
napr. úhrada faktúry v pokladni musí byť súčasne zaevidovaná aj v evidencii pohľadávok a 

záväzkov
áno

Tlač pokladničných dokladov s aj bez účtovacieho predpisu, v prípade cudzej meny aj s prepočtom na 

EURO
áno

Tlač chronologicky zoradených pohybov v pokladni (pokladničnej knihy) s vyčíslením zostatku v 

pokladni po každom pohybe, v prípade cudzej meny aj s prepočtom na EURO
áno

Možnosť zaúčtovania dokladov v členení: funkčná klasifikácia, ekonomická klasifikácia, zdroj 

financovania, program rozpočtového programovania
rozúčtovanie (predkontácia) sumy dokladu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie áno

Por. číslo: 4

Názov: Modul - kniha bankových dokladov

Počet kusov: 1

Môže byť ako samostatný modul alebo súčasť centrálneho modulu pre vedenie podvojného 

účtovníctva
áno

Vedenie evidencie o bankových pohyboch. Umožňuje samostatne sledovať pohyby na jednotlivých 

bankových účtoch v mene EURO a v cudzích menách. Jednotlivé bankové účty sú od seba navzájom 

rozlíšené povinným účtovaním na osobitnej analytike účtu 221 a samostatnou číselnou radou 

dokladov

áno

Väzba na evidenciu pohľadávok a záväzkov
napr. úhrada faktúry v banke musí byť súčasne zaevidovaná aj v evidencii pohľadávok a 

záväzkov
áno

Možnosť evidencie účt. zápisov v členení: funkčná klasifikácia, ekonomická klasifikácia, zdroj 

financovania, program rozpočtového programovania
zaúčtovanie pohybov na účte v členení podľa rozpočtovej klasifikácie áno

Import výpisov z účtu a jeho automatické zaúčtovanie podľa preddefinovaných kritérií, spárovanie s 

príslušnou položkou evidencie pohľadávok a záväzkov, s vyznačením príznaku zaúčtovania / 

spárovania

vo formáte Štátna pokladnica aj komerčné banky áno

Generovanie príkazov na úhradu na základe užívateľom vybraných položiek z evidencie pohľadávok a 

záväzkov, v tlačenej aj elektronickej forme
vo formáte Štátna pokladnica aj komerčné banky áno

Evidencia a archivácia vygenerovaných prevodných príkazov áno

Generovanie príkazov na úhradu vytvorením a upravením kópie už existujúceho príkazu áno

Automatické generovanie príkazov na úhradu na základe preddefinovaných kritérií v tlačenej aj 

elektronickej forme
vo formáte Štátna pokladnica aj komerčné banky áno

Podpora pre schvaľovanie prevodných príkazov pred ich exportom do Štátnej pokladne alebo banky áno

Kontrolný mechanizmus na upozornenie / zabránenie duplicitnej úhrady áno

Kniha bankových 

dokladov

Príkazy na úhradu

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Poznámka k požiadavke

Pokladničná 

kniha
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Por. číslo: 5

Názov: Modul - evidencia pohľadávok a záväzkov (saldokonto)

Počet kusov: 1

Môže byť ako samostatný modul alebo súčasť centrálneho modulu pre vedenie podvojného 

účtovníctva
áno

Vedenie evidencie a zaúčtovanie pohľadávok, záväzkov a ich úhrad, s možnosťou ich rozlíšenia 

samostatnými číselnými radami
áno

Možnosť rozlíšenia jednotlivých záväzkov (najmä dodávateľských faktúr) zadaním ďalšieho 

identifikátora.

požaduje sa možnosť zadať identifikátor tzv. "druh faktúry", a to výberom z číselníka 

identifikátorov. Príklad: 1. Pranie prádla, 2. PHM, 3. Telekom. služby, 4. Servis zdravot. 

techniky... 

áno

Vedenie evidencie a zaúčtovanie prijatých a zaplatených preddavkov a ich úhrad, s možnosťou ich 

rozlíšenia samostatnými číselnými radami
áno

Možnosť priradenia pohľadávky a záväzku k objednávke a/alebo zmluve / zákazke pre zabezpečenie sledovania plnenia objednávok a zmlúv / zákaziek áno

Kontrola nespárovaných platieb (medzi pokladňou, bankou a evidenciou pohľadávok a záväzkov) vo 

forme tlačovej zostavy a/alebo príznaku
áno

Tlačová zostava - neuhradené pohľadávky a záväzky podľa tried splatnosti, k určitému dátumu áno

Vytváranie, evidencia a zaúčtovanie opakujúcich sa pohľadávok a záväzkov (napr. splátkové 

kalendáre, nájomné zmluvy, lízingy)
áno

Vystavenie, evidencia a tlač odberateľských faktúr, možnosť výberu textu faktúry z preddefinovaných 

položiek alebo individuálny text, zaúčtovanie faktúr
odberateľské faktúry za dodanie služieb áno

Vystavenie, evidencia a tlač preddavkových faktúr áno

Odpočítanie prijatých alebo zaplatených preddavkov pri zaevidovaní faktúry áno

Vystavenie, evidencia a tlač odberateľských faktúr na základe skladových pohybov (výdajka, dodací 

list) s ich zaúčtovaním
odberateľské faktúry za dodanie tovaru, resp. materiálu zo skladu áno

Export údajov pre Centrálny register pohľadávok štátu v elektronickom formáte áno

Možnosť tlačiť v prehľadoch pohľadávok a záväzkov aj poznámku k faktúre áno

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Vystavovanie 

odberateľských 

faktúr

Doplnkové 

zostavy

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Evidencia 

pohľadávok a 

záväzkov 

(saldokonto)
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Por. číslo: 6

Názov: Modul - evidencia majetku

Počet kusov: 1

Vedenie evidencie odpisovaného aj neodpisovaného dlhodobého majetku (napr. pozemky), 

minimálne v členení na dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, drobný majetok. 

Pre každú položku majetku vytvára samostatnú kartu majetku s jedinečným identifikátorom.

áno

Evidencia prírastkov a úbytkov majetku, technického zhodnotenia alebo inej zmeny obstarávacej 

ceny a ich zaúčtovanie podľa preddefinovaných pravidiel (účt. stredisko, účtovný predpis) za každú 

položku majetku zvlášť

áno

Evidencia o presunoch majetku (zmena účt. strediska, umiestnenia, hmotne zodp. osoby) áno

Možnosť uzamknutia celého účtovného obdobia a/alebo účtovného mesiaca áno

Tlačové zostavy pokrývajúce celý životný cyklus majetku - min. zaradenie, presuny, zmeny, 

vyradenie, odpisový plán na celú dobu odpisovania
áno

Karta majetku Karta majetku musí obsahovať minimálne: jedinečný identifikátor majetku, EAN kód, názov, 

doplnkový text pre detailnejší popis, druh (napr. DHM, DNM, DrM), hmotne zodpovedná osoba, účt. 

stredisko, umiestnenie, KP pre zaradenie do odpisovej skupiny, obstarávacia cena, dodávateľ, číslo 

dokladu o obstaraní, dátum obstarania, dátum zaradenia, dátum vyradenia, odpisová skupina, 

účtovací predpis, výrobné číslo, výrobca, rok výroby, ďalšie údaje potrebné pre správny výpočet 

odpisov, zdroj financovania / spôsob obstarania (aj možnosť viaczdrojového financovania).

áno

Výpočet mesačných účtovných a daňových odpisov majetku a ich zaúčtovanie podľa 

preddefinovaných pravidiel (účt. stredisko, účtovný predpis) za každú položku majetku zvlášť, v 

súlade s platnou legislatívou

pri viaczdrojovom financovaní obstarania majetku musí byť možnosť pri zaúčtovaní odpisov 

rozdeliť vypočítanú výšku odpisov na rôzne analytické účty 551 podľa podielu zdrojov 

financovania

áno

Možnosť prerušiť odpisovanie áno

Možnosť definovať vlastné odpisové skupiny a sadzby odpisov áno

Účtovné a daňové odpisy môžu ale nemusia byť rovnaké, obstarávacia cena pre účtovné a daňové 

odpisy môže, ale nemusí byť rovnaká
áno

V prípade obstarania majetku z kapitálových transferov aj zaúčtovanie ich vysporiadania spolu s 

odpismi

možnosť automaticky zaúčtovať spolu s odpisom 551x / 08x v rovnakej sume aj 

vysporiadanie kapitálových transférov 352x,353x / 682x
áno

Kontrolná tlačová zostava pre porovnanie evidencie majetku so zostatkom príslušných analytických 

účtov
áno

Podpora inventarizácie majetku - tlač súpisu majetku podľa umiestnenia, hmotne zodp. osoby atď. áno

Odpisovanie 

majetku

Inventarizácia 

majetku

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Evidencia 

majetku
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Por. číslo: 7

Názov: Modul - skladová evidencia

Počet kusov: 1

Vedenie evidencie o zásobách tovaru a materiálu a ich pohyboch v neobmedzenom počte skladov. 

Jednotlivé sklady sú od seba navzájom rozlíšené povinným účtovaním na osobitnej analytike 

syntetického účtu a samostatnou číselnou radou dokladov. Pre každú položku skladových zásob 

vytvára samostatnú skladovú kartu s jedinečným identifikátorom.

jedinečný identifikátor (číslo skladovej karty) musí byť minimálne 7-miestny alfanumerický 

alebo skladová karta musí umožňovať zadanie min. 7-miestneho alfanumerického kódu
áno

Oceňovanie skladových zásob metódou FIFO áno

Nastavenie aktívny / neaktívny sklad na neaktívnom sklade nie je možné vytvárať pohyby áno
Skladová karta musí obsahovať minimálne: číslo skladovej karty (jedinečný identifikátor), názov, 

mernú jednotku, balenie, skladovú cenu za mernú jednotku, sadzba DPH, predajné ceny (min. 2 

cenové hladiny), množstvo na sklade v m.j., množstvo na sklade v sklad. cenách, EAN kód, dodatkový 

textový popis (napr. zloženie, poznámky), zaradenie do skupiny kariet, dodávateľ, dátum 

expirácie/spotreby, číslo šarže

áno

Skladové karty je možné zaraďovať do skupín ideálne možnosť stromovej štruktúry skupín áno

Číselníky skladových kariet a skupín skladových kariet sú spoločné pre všetky sklady áno

Nastavenie aktívna / neaktívna karta na neaktívnej karte nie je možné vytvárať pohyby áno

Možnosť evidencie aj "neskladových" položiek. Takáto položka má svoju skladovú kartu, ale nie stav 

na sklade vyjadrený v m.j. ani hodnotu v peniazoch.

najmä opakujúcich sa služieb, pre uľahčenie fakturácie dodania, ktoré je kombináciou 

tovaru a služieb (napr. lieky + ošetrenie + dopravné)
áno

Skladová karta - ďalšie min. 3 textové polia
doplnkové informácie o liekoch - klasifikácia ATC alfanum. (7), kategória alfanum. (2), 

účinná látka alfanum. (20)
áno

Možnosť nastavenia pevnej nákupnej ceny a dodávateľa na určité časové obdobie na jednotlivé sklad. karty áno
Možnosť automatického zaúčtovania skladových pohybov. Príjemky budú zaúčtované každá 

jednotlivo (na príslušný účet obstarania). O prevodoch medzi skladmi, predaji a iných pohyboch 

(napr. inventúrne rozdiely, prirodzený úbytok apod.) bude účtované sumárne za užívateľom zvolené 

obdobie.

áno

Možnosť vytvárať preddefinované typy skladových pohybov so zadaním účtovného predpisu áno

Väzba medzi skladovou príjemkou a dokladom o obstaraní (dodávateľská faktúra, pokladničný 

doklad)
áno

Možnosť vytvárať skladové pohyby z objednávok áno

Možnosť priradenia skladového pohybu k objednávke a/alebo zmluve / zákazke pre zabezpečenie sledovania plnenia objednávok a zmlúv / zákaziek áno

Možnosť obmedziť užívateľov nastavením prístupových práv na vytváranie skladových pohybov len z 

preddefinovaných typov skladových pohybov
áno

Inventarizácia 

skladov

Podpora inventarizácie zásob - tlač súpisu zásob a nástroje na automatické vysporiadanie 

inventúrnych rozdielov
áno

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Skladová 

evidencia

Skladová karta

Skladové pohyby

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka
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Por. číslo: 8

Názov: Modul - evidencia objednávok

Počet kusov: 1

Vedenie evidencie o nákupných a predajných objednávkach. Objednávka môže obsahovať ako 

položky skladové karty, preddefinované texty (ideálne spoločný číselník s faktúrami) alebo voľný text

Objednávka môže, ale nemusí byť naviazaná na zmluvu / zákazku. V prípade väzby na 

zmluvu / zákazku ide o požiadavku na čiastkové plnenie zmluvy / zákazky.
áno

Objednávka musí obsahovať minimálne: jedinečný identifikátor objednávky, dátum vystavenia, 

dátum platnosti, partner, položky objednávky, cenu po položkách aj celkovo za objednávku, 

dodatkový textový popis, číslo zmluvy / zákazky

áno

Možnosť vytvárať skladové pohyby z nákupných a predajných objednávok áno

Evidencia stavov vybavenia / plnenia objednávky
možnosť nastaviť objednávke minimálne tieto stavy: vystavená/prijatá, odmietnutá, 

schválená, splnená čiastočne, splnená celkom
áno

Evidencia stavu plnenia objednávky vo finančnom vyjadrení áno

Možnosť priradenia objednávky k zákazke / zmluve pre zabezpečenie sledovania plnenia objednávok a zmlúv / zákaziek áno

Možnosť párovania objednávok s evidenciou pohľadávok a záväzkov (saldokonto) a skladovou 

evidenciou
pre zabezpečenie sledovania plnenia objednávok a zmlúv / zákaziek áno

Por. číslo: 9

Názov: Modul - evidencia zmlúv / zákaziek

Počet kusov: 1

Zmluvy / zákazky
Vedenie evidencie o zákazkách (zmluvách). Zákazka môže obsahovať ako položky skladové karty, 

preddefinované texty (ideálne spoločný číselník s faktúrami) alebo voľný text

V tomto module chceme evidovať uzatvorené zmluvy a väzbou na ďalšie moduly 

zabezpečiť sledovanie plnenia finančného limitu týchto zmlúv
áno

Zákazka musí obsahovať minimálne: jedinečný identifikátor zákazky, dátum vytvorenia, dátum 

platnosti, cenu po položkách aj celkovo za zákazku, prepojenie s číselníkom partnerov, dodatkový 

textový popis

áno

Sledovanie čerpania finančného limitu zmlúv / zákaziek áno

Väzba na modul evidencia objednávok a podvojné účtovníctvo áno

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Evidencia 

objednávok
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Por. číslo: 10

Názov: Implementácia EIS

Počet kusov: 1

Dodanie EIS Dodanie EIS na požadované miesto inštalácie Rastislavova 43, Košice áno

Implementácia EIS

Kompletné nastavenie a inštalácia EIS na serveroch ZSKE podľa Minimálnych technických 

požiadaviek a požiadaviek na funkčnosť Ekonomického informačného systému Záchrannej 

služby Košice (EIS)

áno

Migrácia všetkých potrebných dát zo súčasných informačných systémov, ktoré sú nevyhnutné pre 

plynulý prechod na nový EIS (napr. číselníky, počiatočné stavy apod.)

Dodávateľ EIS pred začatím implementácie EIS pripraví podrobnú analýzu, aké dáta zo 

súčasných informačných systémov a v akých termínoch bude potrebovať pripraviť zo strany 

ZSKE. Migrácia sa bude týkať dát z IS Lea Uafalan / ARKOS (účtovníctvo), IS Lea Sklad / 

ARKOS (skladová evidencia), IS VEMA / SOLITEA (skladová evidencia, evidencia majetku)

áno

Nastavenie a odskúšanie rozhrania na import dávok z externých informačných systémov 

Import dávky pre zaúčtovanie miezd zo mzdového softvéru VEMA Solitea (dátová štruktúra 

špecifikovaná v Prílohe č. 2, vzorovú dávku dodá ZSKE), import dávky pre zaúčtovanie 

skladových pohybov interným dokladom (vzorovú dávku a dátovú štruktúru dodá výrobca 

EIS), import dávky pre vystavenie odberateľskej faktúry (vzorovú dávku a dátovú štruktúru 

dodá výrobca EIS), import skladovej príjemky/výdajky  (vzorovú dávku a dátovú štruktúru 

dodá výrobca EIS),

áno

Por. číslo: 11

Názov: Zaškolenie administrátorov a užívateľov EIS

Počet kusov: 1

Zaškolenie administrátorov EIS v rozsahu minimálne 24 hodín

Zaškolenie administrátorov EIS so zameraním na technickú oblasť, najmä riešenie 

problémov s prevádzkou EIS, prideľovanie prístupových práv, inštalácia na klientských 

počítačoch a pripojenie na server, údržba a zálohovanie databáz a rozhraní a pod. Súčasťou 

je aj dodanie návodu na obsluhu pre administrátorov EIS.

áno

Zaškolenie užívateľov EIS v rozsahu minimálne 40 hodín

Zaškolenie užívateľov EIS so zameraním na prácu s jednotlivými modulmi EIS, oboznámenie 

s väzbami medzi modulmi, užívateľskými nastaveniami, ovládacími prvkami a možnosťami 

EIS. Súčasťou je aj dodanie návodu na obsluhu pre užívateľov EIS.

áno

Por. číslo: 12

Názov: Technická podpora na 48 mesiacov

Počet kusov: 1

Poskytovanie aktualizácií EIS
Zabezpečenie včasnej aktualizácie EIS a jeho úprav tak, aby zohľadňoval príslušné 

legislatívne zmeny počas dohodnutej doby trvania technickej podpory.
áno

Technická podpora

Podpora a súčinnosť pri odstraňovaní zistených technických a funkčných chýb EIS, riešenie 

problémov súvisiacich s prevádzkou EIS, podpora pri inštalácii, zálohovaní databáz, 

pripájaní nových pracovných staníc apod., prostredníctvom telefonickej a elektronickej 

komunikácie a vzdialeného pripojenia. Požadovaná minimálna dostupnosť v pracovných 

dňoch od 8:00 do 16:00, v rozsahu minimálne 5 hodín mesačne.

áno

Por. číslo: 13

Názov: Modul - zákaznícka podpora na 48 mesiacov

Počet kusov: 1

Zákaznícka podpora

Riešenie problémov súvisiacich s používaním EIS prostredníctvom telefonickej a 

elektronickej komunikácie a vzdialeného pripojenia. Požadovaná minimálna dostupnosť v 

pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, v rozsahu minimálne 5 hodín mesačne.

áno

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Poznámka k požiadavke
Minimálna 

požiadavka

Doplnková 

požiadavka

Uchádzač spĺňa 

požiadavku? 

(áno/nie)

Strana 9 z 9


