
Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo 

DODATOK č.7 

ku Zmluve o dielo zo dňa 01.12.1998 uzavretej medzi zmluvnými stranami tohto do
datku (ďalej len: "Zmluva") 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

IČO: 
DiČ: 

1 .2 Zhotoviteľ: 

Zápis do OR: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

Článok 1. Zmluvné strany 

Mesto Trenčín 

Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín 
Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 
0600536001/5600 
00312037 
2021079995 

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 
Okresný súd Bratislava 1., oddiel Sro, vložka č .: 5827/B 
Drobného 27,841 01 Bratislava 42 
Ing. Ľubomír Jurica, riaditeľ, konateľ 
31 359159 
SK2020345723 
Tatrabanka, a.s. Bratislava, č.ú . : 2623021122/1100 

Článok 2. Preambula 

2.1 Zmluvné strany na základe čl.2 bodov 2.3 písm. a), b), 2.5 a 2.6, čl. 4. bodu 4.8, čl.8 bodov 8.4.5 
a 8.4.4 a čl. 1 O bodov 10.2 a 10.3 Zmluvy o dielo uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 
01.12.1998 v znení dodatkov č.6 a predchádzajúcich dodatkov ku zmluve (ďalej len "Zmluva"), 
a konštatujúc, že na softvér pre predmet plnenia podľa tohto dodatku sa vzťahujú autorské práva 
zhotoviteľa a producentov, sa dnešného dňa dohodli na tomto texte Dodatku č . 7 ku Zmluve. 

Článok 3. Predmet plnenia 

3.1 Predmetom plnenia tohoto dodatku je komparatívny upgrade pre ekonomický subsystém MIS
ElS integrovaného informačného systému liS MIS prevádzkovaný u objednávatel'a . 

3.2 Špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v prílohách č. 1 tohoto dodatku, rámcový harmono
gram dodania je uvedený v prílohe č.2 tohoto dodatku. Na dodávku jednotlivých modulov a častí 
systému bude stanovený oboma stranami akceptovaný záväzný harmonogram. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že doterajšia funkcionalita MIS-EIS bude v rámci predmetu plnenia 
pre komparatívny upgrade zachovaná a implementovaná za cenu v zmysle čl.4 ods.4.1. 

3.4 Objednávateľ akceptuje odovzdávanie systému po ucelených častiach samostatne (imple
mentácia, programové moduly, školenia a podobne). 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ročná údržba (program AM) a metodická podpora (program MP) 
za obdobie 1.1.2011 až 31 .12.2011 bude uhradená spôsobom podľa prílohy Č.S tohoto dodatku 
vrátane DPH. 

Článok 4. Cena 

4.1 Cena za predmet plnenia tohoto dodatku je dohodnutá podl'a nasledovnej tabul'ky: 
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Počet licencií systému euro SR~ spolu: 
každá licencia umožní autorizáciu na plné využitie celého balíka 

Komparatívny upgrade (balík): 
euro SRS® - Podvojné účtovníctvo 
euro SRS® - Evidencia majetku a odpisy 
euro SRS® - Mzdy 

euro SRS® - Skladové hospodárstvo 

Implementačné práce podlá rozpisu v prílohe č.S 

Dodatok č . 1 ku Zmluve o dielo 

39 licencií 

SPOLU: l,· € 

SPOLU: 1,- € 

4.2 Cena podľa čl. 4.1 je uvedená bez DPH a bude uhradená spôsobom podľa prílohy č.5 tohoto 
dodatku vrátane DPH. 

Článok 5. 

5.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluv
ných strán a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim 
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa . Objednávateľ tento dodatok zverejní 
na webovom sídle objednávateľa do 2 dní od nadobudnutia platnosti tohoto dodatku. 

5.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny. 

5.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 
dvoch rovnopisoch. 

5.4 Text "Zmluva" uvádzaný v prílohách tohoto dodatku znamená Zmluvu o dielo zo dňa 01 .12.1998 
v znení jej dodatku č . 6 a predchádzajúcich dodatkov. Nedeliteľnú súčasť tohoto dodatku tvoria 
prílohy č.: 

1. Systém euro SRS® pre MIS-EIS - Popis systému 
2. Rámcový harmonogram dodania 
3. Rozpis obsahu školení 
4. Garanti zo strany objednávatel'a 
5. Spôsob úhrady 
6. Sadzby pre AM, MP 

V Trenčíne dňa iC. ot, .2011 

,? podpis anonymizovaný 

rl 
Objednáva~ 

MESTO TRENČíN 
-1-
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V Bratislave ~ňa 1?, ? . eé) t I 
podpis anonymizovaný 

• .1 • 
Drcbndho 27, 841 01 BratISIPVa 42 
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euro Ekonomický informačný Systém 
SRS® 

pre Riadenie a Správu 
~I 



Ekonomický informačný Systém pre Riadenie a Správu euro SRS® 

Výhody systému euro SRS® 

Ekonomický prínos riešenia pre Vašu spoločnosť 

Modul Podvojné účtovníctvo 

Modul Evidencia majetku a odpisy 

Modul Skladové hospodárstvo 

Modul Mzdy 

Modul Mzdy - RLZEC 

Modul Administrácia informačného systému 

Modul Rozpočet 
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Výhody systému euro SRS® 

MODULÁRNOSŤ 

./ možnosť úprav existujúcich modulov podl'a 

potreby zákazníka je zabezpečená cez 

samostatné moduly, ktoré pristupujú k údajom 

v Microsoft SQL databáze 

./ moduly sú naprogramované vo Visual Basic-u s 

podporou štandardných knižníc (napr. Crystal 

Reports), ktoré rozširujú možnosti, spríjemňujú 

a ul'ahčujú programátorskú aj používatel'skú 

prácu 

ADMINISTRÁCIA APLIKÁCIE RÝCHLOSŤ 

./ automatická inštalácia aplikácie na 

serveri aj na počítači používatel' 

./ rýchly prístup k údajom v databáze v jednotkách sekúnd 

./ použité stabilné a moderné i nformačné technológie 

./ admin istrácia celého systému z 

jedného miesta INTEGRITA A BEZPEČNOSŤ DÁT 

./ dôležitou vlastnosťou aplikácie je ai 

možnosť vzdialeného prístupu k 

databáze prostredníctvom Remote 

Access Service 

./ samostatné moduly, ktoré sú navzájom prepojené 

./ autorizácia údajov 

./ prístupové práva pre používatel'ov 

OTVORENOSŤ SYSTÉMU 

./ otvorenosť systému voči ďalších aplikáciám 

./ umožňuje prenos údajov dolz aplikácie Microsoft Excel a do aplikácií 

602Tab a Open Office, prenos údajov do formátu CS V, XML, RPT, DIF, 

XLS, WAP, HTML 3.2, HTML 4.0, Character - separated values, Lotus 1-2-

3, ODBC, RTF, text, Word 

./ možnosť pripojenie čítačiek čiarového kódu s podporou EAN kódov 

./ plne automatizovaný prenos údajov z pobočiek prostredníctvom 

priamych telefónnych liniek (aj ISDN), internetovým pripojením, 

intranetovým pripojením cez WAN a pod . 

./ umožňuje tvoriť vlastné zostavy prostredníctvom aplikácie Crystal 

Reports - používatel'ský prístup k tabul'kám pre tvorbu vlastných zostáv 

./ prepojenie na informačný portál UNIVERZÁLNY REGISTER Slovenskej 

republiky na Internete (www.ur.sk) a na Obchodný register Slovenskej 

republiky 

ERGONÓMIA 

./ dodržaná 

tvorby 

s podporou kontextovo 

- senzitívneho helpu 

./ prehl'adne vytvorená 

dokumentácia 
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EKONOMICKÝ PRíNOS RIEŠENIA 
PREVAŠUSPOLOfNOsf 

Nasadením ekonomického 

informačného systému euro SRS® do 

Vašej spoločnosti získate silný 

nástroj, ktorý komplexne pokryje 

požiadavky všetkých užívatel'ov 

vrátane riadiacich manažérov 

a prinesie naplnenie očakávaných 

ciel'ov. 

Prínosy: 

./ poskytovanie všetkých potrebných informácií 

pre manažérske rozhodovanie 

./ práca len v jednom komplexnom systéme 

./ optimalizácia a sprehl'adnenie hospodárenia 

s finančnými prostriedkami 

./ vykonávanie kontrolných činností v kratšom 

čase 

./ odstránenie duplicít pri manuálnom zadávaní 

údajov a tým zníženie rizika vzn iku chýb 

./ zníženie skladových zásob 

./ skrátenie veku zásob 

./ efektívnejšie objednávanie 

./ zlepšenie používatel'ského rozhrania 

a komfortu 

./ vyššia bezpečnosť a stabilita technologickej 

infraštruktúry 

./ vyššia bezpečnosť dát a ich referenčná 

integrita 
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Modul PODVOJNÉ ÚČTOVNícTVO 

Modul Podvojné účtovníctvo okrem iného 
poskytuje: 

./ vytváranie, prezeranie, opravu, stornovanie 
účtovných dokladov s históriou vykonaných 
zmien v jednotlivých dokladoch 

./ tlač existujúceho dokladu 

./ hromadné účtovanie dokladov, odúčtovanie 

dokladov 
./ rozúčtovanie po strediskách 
./ automatické generovanie a účtovanie 

kurzových rozdielov, halierových vyrovnaní 
./ automatický prepočet kurzových rezerv, 

kurzových rozdielov 
./ automatické preúčtovanie záloh 
./ automatické generovanie interných dokladov 

pre zápočet 
./ párovanie dokladov vsaldokonte 

./ prepočet stavov účtov hlavnej knihy, kontrolu hlavnej knihy oproti denníku 

./ spracovanie pohl'adávok a záväzkov 

./ generovanie platobných príkazov a upomienok 

./ komplexné spracovanie DPH priznania, dodatočnéh%pravného DPH priznania s potrebnými 
podkladmi 
a s možnosťou tlačového výstupu do aplikácií Microsoft Excel 

./ tlač zostáva účtovných výkazov 

./ zamknutie a odomknutie účtovného obdobia (i zvlášť pre DPH, majetok, zaradenie majetku zo 
skladov) 

./ účtovanie do viacerých otvorených účtovných období (mesiacov a rokov) súčasne 

./ spracovanie účtovných závierok 

./ prezeranie a aktualizáciu číselníkov 

./ prehl'ad devízových kurzov 

./ import bankových výpisov z programu homebanking v textovom formáte 

./ export platobných prevodných príkazov pre program homebanking v textovom formáte atď. 

Elektronická komunikácia s programom homebanking 

Softvér umožňuje vykonávať export prevodných príkazov na úhradu a import bankových výpisov 

z bánk. 

Export vybraných prevodných príkazov na úhradu sa uskutočňuje do I'ubovol'ného textového súboru 

so zadefinovaným formátom. Import bankových výpisov je založený na podobnom princípe, to znamená, 

že údaje z textového súboru so známou štruktúrou môžu byť importované z programu homebanking do 

databázy systému euro SRS~, pričom pri importe sú dáta sémanticky kontrolované. Export/import dát je 

v súčasnosti funkčný pre textové súbory s formátmi Clearing, Delimited a FixedLen (napr. gpc). 

Elektronickú komunikáciu medzi systémami euro SRS~ 

a homebanking možno vykonať so všetkými komerčnými bankami na 

Slovensku, napr. so Všeobecnou úverovou bankou a.s., Tatra bankou a.s., 

Istrobankou a.s., Poštovou bankou a.s., Dexia bankou Slovensko a.s., 

Československou obchodnou bankou a.s. či Slovenskou sporitel'ňou a.s. 

Zabezpečenie je na úrovni elektronickej komunikácie s bankou SSL, TCP/IP. 
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Modul PODVOJNÉ ÚČTOVNícTVO 

Nástroj pre vedenie podvojného účtovníctvo, ktorý 

je vytvorený v súlade s platným zákonom o účtovníctve. 

Modul spíňa základné požiadavky akejkoľvek firmy ako sú 

prehl'adné a preukazne vedenie účtovnej agendy. Systém 

reaguje aj na požiadavky daňovej legislatívy a poskytuje 

svojim užívatel'om maximálne množstvo dôležitých údajov 

pre vytvorenie komplexného pohl'adu na spoločnosť. 

Modul podvojné účtovníctvo ponúka spol'ahlivé 

a prehl'adné riešenie . Činnosti súvisiace s účtovaním je možné 

optimalizovať a eliminovať chybovosť pomocou 

preddefinovaných súvzťažnostijpredkontácii. 

Účtovné prípady sa zapisujú . v účtovných knihách, a pohl'ad na jednotlivé doklady je možný 

z akejkol'vek časti programu ako napr.: 

./ v denníku, kde sú účtovné zápisy sú usporiadané z časového hl'adiska, chronologicky. 

Pomocou denníka je možné preukázať zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov 

v účtovnom období. 

./ v hlavnej knihe - účtovné zápisy sú usporiadané z vecného hl'adiska, systematicky. 

Hlavná kniha obsahuje syntetické účty podl'a účtovnej 

osnovy, pričom zahŕňa údaje ako zostatky účtov ku dňu, ku 
ktorému sa otvára hlavná kniha, súhrnné obraty strany Má dať a 
Dal účtov za kalendárny mesiac, zostatky účtov ku dňu, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V programe je pripravená 
základná účtovná osnova podl'a zákona o účtovníctve v platnom 
znení, ktorú si môže účtovná jednotka doplniť o analytické účty 
v závislosti od svojho účtovného rozvrhu . 

Výstupné informácie modulu Podvojné účtovníctvo možno 
získať z vel'kého počtu zostáv, ktoré sa dajú modifikovať (okrem 
povinných výkazových zostáv) podl'a požiadaviek konkrétneho 
zákazníka. Niektoré zostavy a prehl'ady možno exportovať do 
textového súboru alebo priamo do aplikácií Microsoft Excel, 
602Tab alebo OpenOffice. 

Účtovná uzávierka vykonaná programom je tvorená 
zostavami Súvaha, Výkaz ziskov a strát a zostáv pre výkazníctvo 
samosprávy. 

Pred uvedením modulu do používania treba zadefinovať 

číselné rady dokladov podl'a vnútornej smernice účtovnej 

jednotky, skontrolovať a prispôsobiť súvzťažnosti na zaúčtovanie 
jednotlivých druhov dokladov a nastav iť prístupové práva pre 
prácu s časťami modulu pre používatel'ov. 
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Modul EVIDENCIA MAJETKU A ODPISY 

Modul taktiež poskytuje 

rôzne výstupné zostavy a podklady 

pre inventarizáciu majetku. 

Zostavy je možné upraviť, resp. 

vytvoriť podl'a želania zákazníka. 

Táto časť aplikácie umožňuje evidovať majetok -

hmotný/nehmotný dlhodobý aj drobný majetok, súbor 

hnutel'ných vecí, vykonávať zmeny v jeho evidencii, 

zhodnocovať a preraďovať majetok, preraďovať jednotlivé 

časti súboru hnutel'ných vecí do iného súboru, tvoriť plán 

odpisov, automaticky generovať účtovné i daňové odpisy, 

ktoré zároveň vstupujú do modulu Podvojné účtovníctvo. 

Modul SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Modul Sklady a predaj okrem iného ponúka aj túto funkcionalitu: 
• spracovanie dokladov súvisiacich s uskladnením a vyskladnením tovaru - došlých a odoslaných 

objednávok, príjemiek, výdajok, prevodiek; rezervovanie tovaru na sklade, sledovanie stavu 
dodania tovaru (nedodaný, spracovávaný, dodaný) 

• generovanie vyšlých objednávok podl'a objednávok došlých, alebo podl'a limitných stavov 
tovarov na skladoch 

• stanovenie individuálnych predajných cien tovaru ako aj cenových hladín pre dílerov na základe 
definovaného skladového obchodného prípadu pre konkrétneho partnera - odberatel'a 

• vystavenie dodacích listov, proforma faktúr, odberatel'ských faktúr, možnosť pripojenia na 
fiskálny modul, tlač pokladničných dokladov 

• okamžitý prístup k údajom z modulu Sklady a predaj, výroba v module Podvojné účtovníctvo 
(prípadne v inom module euro SRS'') bez nutnosti exportu/importu dát 

• spracovanie pokladničných a skladových uzávierok 

• evidencia tovarov na sklade podl'a ich sériových čísel, šarží, umiestnenia v sklade 
• možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov 
• možnosť zadávania predajných cien do dokladov aj v cudzej mene podl'a aktuálneho kurzu 

• tvorba výstupných zostáv, prehl'adov, export údajov do aplikácií 
Microsoft Excel, 602Tab alebo OpenOffice 

• evidencia fyzických a dokladových inventúr, možnosť zobrazenia 
stavu skladu i spätne k I'ubovol'nému dátumu, automatické 
vytvorenie dokladov pre inventúrne rozdiely 

• evidencia limitných stavov na sklade, ich kontrola 
• prezeranie a aktualizácia číselníkov atď. 
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Modul SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Modul Skladového hospodárstva je určený na sledovanie 
stavu skladových zásob a pohybu tovarov na jednotlivých 
skladoch, evidenciu došlých a vyšlých objednávok, 
rezervovanie tovarov a služieb podl'a potrieb zákazníka, 
vystavovanie príjemiek, prevodiek, výdajok, dodacích listov, 
ako aj nadväzné vystavovanie odberatel'ských proforma faktúr 

Program umožňuje použiť zákonom stanovené metódy na 
oceňovanie tovarov na sklade: 

,/ priemerné ceny 
,/ FIFO 

,/ pevné ceny 

Modul ponúka široké spektrum možností na tvorbu predajných cien tovarov. Umožňuje tvoriť 
ceny so zľavami (napr. percentuálne, zl'avy z balení), zadefinovať ceny pre dílerov (systém obsahuje 
10 hladín dílerských cien), tvoriť obchodné prípady (pevné cenníky) pre konkrétnych zákazníkov alebo 
skupiny zákazníkov na vybrané tovary, platné pre zvolené časové obdobie, vytvárať matice zliav (zl'avy 
podl'a skupín tovarov a odberatel'ov). 

S dokladmi zaevidovanými v tomto module 
je mozne ihneď pracovať v nadväzných 
evidenciách, napr. v Podvojnom účtovníctve. Tento 
modul využíva niektoré spoločné číselníky, . 
používané v iných moduloch euro SRS . 

Modul Sklady a predaj ďalej obsahuje tzv. 
cenové kalkulácie. Pod pojmom "cenová 
kalkulácia" sa v programe rozumie metóda, ktorá 
umožňuje prepočet predajných cien tovarov 
v závislosti na obstarávacích cenách so 
zohl'adnením prípadného cla, dovoznej prirážky, 
dopravných nákladov a pod. Kalkulácie taktiež 
umožňujú prepočty dílerských cien v závislosti na 
predajných cenách tovarov. Kalkulácia je platná 
vždy nad určitým výberom tovarov. 

V programe je zapracovaná časť, 

ktorá sa nazýva Výroba. Prostredníctvom 
nej možno vyrábať/skladať výrobky 
z rôznych komponentov. Výdaj príslušných 
komponentov zo skladu a príjem hotového 
výrobku na sklad vykonáva automaticky 
program. 

Modul poskytuje používatel'ovi aj 
rôzne prehl'ady potrebné na úspesnu 
realizáciu predaja, ako napr. prehl'ad faktúr 
a proforma faktúr, bankových úhrad, 
pokladničných dokladov a pod. Ďalej si 
používatel' môže zobraziť i mnohé iné 
informácie formou výstupných zostáv, ktoré 
je možné modifikovať podl'a požiadaviek 
konkrétneho zákazníka. Údaje zo zostáv sa 
zobraZUjú aj v grafickej forme, alebo ich 
možno exportovať do textového súboru či 

do aplikácie Microsoft Excel. Modul Sklady 
a predaj, výroba je spolu s modulom 
Podvojné účtovníctvo nástrojom pre 
administráciu, ktorý zabezpečuje správu 
a nastavenie celého systému euro SRS· . 
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Modul MZDY 

Modul Mzdy a personalistika poskytuje možnosť 

prehl'adného zaznamenávania potrebných údajov 

o všetkých zamestnancoch spoločnosti. 

Zo zadaných 

mesačných miezd 

údajov 

podl'a 

sa uskutočňuje výpočet 

platnej legislatívy, ročné 

zúčtovanie preddavkov na daň ako aj automatické 

generovanie príkazov na úhradu miezd a interných 

dokladov na zaúčtovanie, nakol'ko je modul prepojený na 

modul Podvojné účtovníctvo. Samozrejmosťou sú aj 

výpočty odvodov do fondov a poisťovní. Modul je možné 

prepojiť so systémami monitoringu, sledovania 

a evidencie dochádzky. 

Program Mzdy a personalistika okrem 
iného umožňuje: 

../ evidenciu údajov o zamestnancoch 

../ automatické zaznamenávanie histo
rických zmien osobných údajov 
zamestnanca, zmien na účely 

odvodov daní a povinného poist
ného ako aj zmien v mzdových 
zložkách zamestnanca s možnosťou 
editácie 

../ import vybraných mzdových údajov 
z aplikácie Microsoft Excel s ich 
automatickou kontrolou 

../ výpočet miezd, hromadné generovanie a prepočítavanie výplatných pások, generovanie 
príkazov na úhradu miezd, zrážok, odvodov, daní 

../ zadávanie jednotlivých zložiek mzdy s časovým predstihom ku konkrétnemu dátumu a ich 
automatické zohl'adnenie programom pri výpočte výplatných pások v budúcnosti 

../ zadávanie opakujúcich sa zrážok zo mzdy a ich zohl'adnenie vo výplatných páskach v 
budúcnosti 

../ automatické generovanie zúčtovatel'ných interných dokladov 

../ zaradenie zamestnancov na nákladové a organizačné strediská 

../ zobrazovanie a tlač organizačnej štruktúry podl'a aktuálneho zaradenia zamestnancov 

../ využívať v module obsiahnutý číselník klasifikácie zamestnaní ustanovený Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky 

../ prepojenie na štatistické spracovanie údajov spoločnosťou Trexima Bratislava, s.r.o a pod . 

../ elektronickú komunikáciu so štátnymi inštitúciami (napr. mesačné výkazy Sociálnej 
poisťovne, zdravotných poisťovní,,, . ) 

Modul obsahuje i bohatú sadu zostáv 
pre mzdových účtovníkov a manažment. 



rllIUlld 1;. I 1\ UUUdll\U 1;. ( LlllIUVy U Ult:::lU 

Modul MZDY - RLZEC 

Modul MZDY - RLZEC je možné použiť na zasielanie registračných listov do Sociálnej 
poisťovne pomocou XML súboru. 

Táto aplikácia Vám umožní uložiť údaje z registračných listov v XML formáte používanom 
pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Modul Mzdy - RLZEC umožňuje vytváranie všetkých 
existujúcich registračných listov ako sú Prihláška - pri nástupe do zamestnania / začiatok 

dohody, Odhláška - pri ukončení zamestnania / dohody, Zrušenie prihlášky - ak prihlásený 
zamestnanec nenastúpi do zamestnania, Zmena - zmena údajov zaslaných v prihláške a 
Prerušenie - pri ohlásení začiatku / konca prerušenia poistenia (napr. MD, RD, Absencia, .. ). 

Modul ADMINISTRÁCIA INFORMAČ ÉHO ' Y 

Program pre administráciu informačného systému 
obsahuje všetky činnosti nutné pre nastavenie systému. 
Tieto činnosti zahŕňajú: 
./ automatickú inštaláciu aplikácie na server i na počítač 

používateľa 

administráciu používateľovapoužívateľských skupín 
./ správu konfigurácií používateľov 
./ nastavenie prístupových práv používateľom pre jednotlivé 

moduly, resp. ich časti 
./ zoznam programov a ich konfiguračných parametrov 
./ zoznam počítačov v informačnom systéme, správu 

číselníkov a pod. 

É u 



Modul ROZPOČET 

Modul Rozpočet umožňuje vytvárať 

množstvo verzií rozpočtu pre daný rok. 

Verzie je možné porovnávať a následne 

prehlásiť konkrétnu verziu za schválený 

rozpočet. Každú verziu rozpočtu je možné 

buď nahodiť manuálne alebo 

naimportovať z MS Excelu. Rozpočet je 

zobrazený v stromovej štruktúre podl'a 

hierarchie a je možné ho zobraziť 

zorade o ekonomick' ch klasifikáciách, 

funkčných klasifikáciách, zdroioch, 

PrOQl~ Podps09r~ 
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~ Pľ1Jmy lo / podu v cteuelll Rok . Verz ld , lkonolHu.: kc 

Detaolp'o 

Zobrazt' 

I ZJaden 

OStrom 0/01 .. ·& 

HOdnOU 

79%2897.00 

7922891.00 
19261>19,00 

" 
7·7 1926049,00 

l • Plánovl!fl!e, manatm"m, orgány me.t .. II kolltrolo 0,00 
IO • ~ultúr .... n6bo!cmlvo 0,00 

Úpravy v rozpočte je možné taktiež naimportovať 
alebo manuálne vložiť a naviazať ich na konkrétny 
rok a určiť im či sú schválené a od akého dátumu 
platia. 

Projekt Ekonomické l1enenIe Zdroj Typ %dro~ Hodnota 
2010 3 • Interne služby 3.2· Zabezpečova,,,. ukono 3.2.4· Parlamentné volby 312001 111 Nez~ S 400,00 ' 

2010 11· 11.9· pr 

2010 11 • Prostredie pre život 11.2 • Vodovody 

Plnenie rozpočtu je možné zoskupiť 

alebo zoradiť podl'a I'ubovol'ného pol'a .... 2010 ~ - ~. 

alebo kombinácií polí, napr. je možné 

zobraziť si plnenie príjmov rozpočtu 

zoskupené podl'a ekonomickej 

klasifikácie a následne podl'a 

programu . Každý stípec, ktorý 

obsahuje hodnotu má zobrazené aj 

súčtové hodnoty, ktoré sú zobrazené 

tak pre rozpočet ako celok, ako aj pre 

každé jedno zoskupenie. 

Im Prehľad .O$I'V 

e lostavy 
l~atv~kR'/ fIN 

r l~~Q1Q1Q 
fl"Nl4 
Viku 'lbkoy •• tr4\ pklnf ote 2010 
s-l .. hI .. ptnon, routh\! phln4 QC( 2010 
ftN Q], ~Q4 

ftN 1)).Q4 
ftN Q7~fM '.nk. 
ftH OS· Q4 

Strtdi.ko 

Rok 

MHlte 

10.2.0.3 632004 

! Program: 8.2.1 (1 rt:em) 

f Ekonomické členenie 633001 (S rtems) 

+ Ekonomické členenie 633002 (7 items) 

J: Ekonomické lIenenie 633003 (2 items) 

I" 

lO l0 

312001 111 Nezadaný 54300,00 

322001 111 Nezadaný 150000,00 

__________ ' .:.."'.;,,;, •• ::;:,.n...: •• .,;,.'.:..:;vtKnoRl JO U:h"'Mtntll'l rorpot 

'd<o, 

III 12.4 KD-komunjk~čná infra~truktúra 

Jednoduchý užívate"ský 

export zostáva podkladov 

pre DatacentrumjŠtátnu 

pokladnicu 
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Nároky aplikácie euro SRS' na hardvér a softvér: 

,/ minimálna potrebná konfigurácia pracovnej stanice - procesor P4 1,5GHz, 

256 MB RAM, 20 GB HDD, Video 800x600 High color(16 bit). 15" color 

monitor 
,/ odporúčaná konfigurácia pracovnej stanice - procesor P4 2+GHz, 512 MB 

RAM , 40 GB HDD, Vid eo 1024x768 High color (16 bit). 17" co lor monitor 

,/ minimálna potrebná konfigurácia servera - procesor P4 l,5GHz MHz, 512 MB 

RAM, 2x40 GB HDD, disk array, OVO ROM; 

,/ odporúčaná konfigurácia servera - * procesor P4 HT 3GHz, 1 GB RAM, SCSI 

2x75 GB HDD(lO.OOO rpm) v RAID 0+1, CD-ROM 
,/ minimálna potrebná konfigurácia PC pre registračnú pokladňu - procesor od 

P4 2GHz, 512 MB RAM, 2 x 40 GB HDD, zá ložný zdroj - UPS, Win XP Pro. Na PC 

by nemal byť inštalovaný iný SW ako operačný syst ém a euroSRS. 
,/ záložný zdroj UPS 
,/ zálohovacie zariadenie 
,/ softvérové požiadavky na pracovnú stanicu - operačný systém MS Windows 

XP s regionálnym nastavením pre Slovensko (klávesnica, dátumový formát 

d.m.r) 

,/ softvérové požiadavky na server - operačný systém Microsoft W indow s 
2000/2003 Server, Microsoft SQL Server 2000/2005 (Microsoft Windows 

2000/XP pre Microsoft SQL Server 2005 Express) 

*k prevádzke euro SRS používať značkové servre, ktorých konfigurácia 
zodpovedá objemom dát obsiahnutých v databáze a počtu používate/ov 
pracujúcich s aplikáciou 

V záujme spol'ahlivého fungovania euro SRS® si dovol'ujeme 
klientovi doporučiť nasledovné: 

./ používať on-line UPS 

./ euro SRS pravidelne zálohovať a zálohy ukladať na iný 

hardvér 

./ používať antivírové zabezpečenie 

./ zabezpečiť servre pred neoprávneným prístupom 



Príloha č.2 k Dodatku č.7 Zmluvy o dielo 

Tel./fax: 02 - 64463606, 64463607, 64463608 

lIS MIS - Ekonomický subsystém MIS-EIS 
Systém euro SRS® 

Rámcový harmonogram dodania a implementácie 

Predpokladaný harmonogram dodania a implementácie 

). Inštalácia a školenie správcu systému 

e-mail: mis@avispro.sk 

Inštalácia spočíva v nainštalovaní a nakonfigurovaní apl ikácie na jednotlivé klientske stanice a server. V tomto, kroku sa realizuje aj 
vytvorenie databázy OSTREJ, ktorá sa bude plniť ostrými dátami a bude sa nastavovať podra požiadaviek klienta . Okrem ostrej 
databázy sa vytvorí aj DEMO databáza, ktorá slúži na testovanie . Štandardne sa pri inštalácii nastaví aj automatické kopírovanie 
OSTREJ databázy do DE MA. 
Pri inštalácii klientskych staníc sa nastaví a otestuje pripojenie na správny server a databázu, toto nastavenie je dôležité pre správne 
fungovanie a spúšťanie aktualizácie systému po nasadení aktuálnych verzii programu na server. 
V tomto kroku je možné realizovať aj zaškolenie správcu, ktorý bude mať na starosti riešenie systém euro SRS®. Počas školenia je 
správca zaškolený na oblasti : 

• Inštalácia klientova servera euro SRS® 

• Vytvorenie databázy 

• Zálohovanie databázy 

• Spúšťanie aktualizácii 

• Nastavovanie prístupových práv 

V termíne: do 20.3.2011 

> Školenie pouzívatel'ov 

Oboznámenie všetkých používateľov s logikou a obsluhou aplikácií v rozsahu ich činnosti v organizácii. Školenia užívateľov budú 

realizované v priestoroch fy. EMEL. Školenia sú štandardne realizované v dvoch etapách a prebiehajú v malých skupinách (max. 

počet školených 6) : 

1. prvá etapa - sa zaoberá základnými vlastnosťami a funkciami systému, s ktorými sa užívatelia budú stretávať počas celej 
doby práce so systémom euro SRS® 

2. druhá etapa - je smerovaná riešeniu konkrétnych okruhov, týkajúcich sa jednotlivých užívaterov. Snahou je aby sa táto 
etapa uskutočnila na už reálnych dátach Vašej spoločnosti , a s reálnymi podkladmi, s ktorými jednotliví užívatel ia pracujú 

V termíne: školenia budú prebiehať priebežne, ukančené budú najneskôr ku dňu 30.5.2011 

~ Konverzia údajov 

Prevod použiteľných údajov z pôvodného systému do systému. 

V termíne a postupnostiach podľa dohody: 

o budú preklopené nevyhnutné údaje pre začiatok prác ako sú číselník údajov, číselné rady dokladov, 

strediská, účtovná osnova, bankové účty, pokladne, druhy dokladov. 

- J -
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Tel./fax: 02 - 64463606, 64463607, 64463608 e-mail: mis@avispro.sk 

o bude realizované preklopenie otvoreného saldokonta, počiatočných stavov hlavnej knihy, rozpočtu, 

majetku a odpisov, skladových položiek - v závislosti od termínu ukončenia prác na predchádzajúcom 

období 

o budú realizované údaje o zamestnancoch a pracovných pomeroch tak, aby bolo možné štandardne 

pracovať s modulom Mzdy. 

>- Nastavenie systému podl'a potrieb a požiadaviek klienta 

Bude prebiehať priebežne podra vznikajúcich potrieb 

>- Dozor pri rutinnej prevádzke 

Od term ínu nábehu systému do rut innej prevádzky budú naši pracovníci k dispozíci i pre potreby autorského dozoru nábehu 

systému 

:> Prebratie systému euro SRS® 

Termín prevzatia do rutinnej prevádzky v rozsahu pre komparatívny upgrade: najneskôr do 30.6.2011 

» Úpravy systému euro SRS® 

V prípade potrieb úprav systému budú realizované úpravy počas celého procesu nasadenia systému do rutinnej prevádzky 

priebežne. Taktiež bude realizované prepojenie s Informačným systémom 115 MIS od spoločnosti A.V.I.S., s.r.o., aby boli 

zabezpečené základné komunikačné prvky. V prvej etape pôjde o zrealizovanie prevodového mostíka pre možnosť komunikácie 

pokladne s informáciami o vydaných predpisoch, následne komunikácia o zrealizovaných platbách a komunikácia o zaúčtovaní 

predpisov. Termín ukončenia písomného pripomienkovania zachova lých funkcional ít vo väzbe na pôvodne používaný subsystém 

MIS-EIS (CASE* ERP od ACASE) v zmysle čl. 3.3. dodatku č . 7 Zmluvy je 31.5.2011. Prípadné dopracovanie pôvodných funkcional ít 

v zmysle písomných pripomienok ku dňu 31.5.2011 bude zreal izované do 31.12.2011. 

- 2 -



Príloha č . 3 k Dodatku č.? Zmluvy o dielo 

Tel.lfax: 02 - 64463606, 64463607, 64463608 

lIS MIS - Ekonomický subsystém MIS-EIS 
Systém euro SRS® 

Roz is obsahu školení 

Rozpis obsahu ŠKOLENí 

> Podvojné účtovníctvo 
o všeobecná práca s modulom 
o práca s číselníkmi 
o evidencia faktúr 
o evidencia banky 
o evidencia pokladne 
o hromadné úhrady 
o definovanie číselných radov dokladov 
o definovanie preddefinovaných predkontácii 
o účtovanie 

o práca so saldokontom, hlavnou knihou a ďalšími evidenciami 
o Výstupné zostavy 
o generovanie výkazov pre komunikáciu so štátnou pokladnicou 

> Práca s rozpočtom 
o evidencia rozpočtu 
o zmeny rozpočtu 
o náväznosť rozpočtu na účtovanie 
o reporting 

>- Evidencia majetku 
o vytvorenie novej inventárnej karty 
o práca s číselníkmi 
o zaradenie majetku 
o vyradenie majetku 
o preradenie majetku 
o odpisovanie majetku 
o výstupné zostavy k majetku 

> Mzdy 
o všeobecná práca s modulom 
o práca s číselníkmi 
o evidencia zamestnancov 
o evidencia pracovných pomerov 
o generovanie výplatných pások 
o elektronická komunikácia s pOisťovňami 

> Skladové hospodárstvo 
o práca s číselníkmi 
o všeobecná práca s modulom 
o príjem 
o výdaj 
o inventúra 

> Správa systému 
o inštalácia klientov 
o pridel'ovanie prístupových práv k jednotlivým modulom 

e-mail : mis@avispro.sk 

., 



Príloha čA k Dodatku č.7 Zmluvy o dielo 

TeL/fax: 02 - 64463606,64463607.64463608 e-mail: mis@avispro.sk 

liS MIS - Ekonomický subsystém MIS-EIS 
Systém euro SRS® 

Garanti: Vecní správcovia zo strany objednávateľa 

Projektový manažér: Ing. Jaroslav Pagáč, prednosta 

tel.: 032/6504237 
e-mail: prednosta@trencin.sk 

Vedúca ekonom. úseku (hlavný garant): Ing. Mária Capová, poverená vedením ekon. úseku 

tel.: 032/6504214 
e-mail: maria.capova@trencin.sk 

Ekonomický subsystém: Zoznam garantov zo strany objednávateľa za moduly systému: 

liS MIS: aplikácia MIS·EIS 
systém euro SRS® 

Podvojné účtovníctvo 
Evidencia majetku a odpisy 
Skladové hospodárstvo 
Mzdy 
Rozpočet 

Zodpovedný pracovník 
(meno) 

Da mar Kadlecová 
Ing. Janka Ružičková 
M r. Andrea Hniličková 

Telefón 

032/6504232 
032/6504446 
032/6504456 
032/6504255 
032/6504214 

Ekonomický subsystém: Zoznam pracovníkov podľa vecných oblastí 

liS MIS: aplikácia MIS·EIS Zodpovedný pracovník Telefón 
systém euro SRS® (meno) 

Hlavná kniha Dagmar Kadlecová 032/6504232 
Rozpočty Ing. Andrea Zilková 032/6504254 
Obchodní partneri Dagmar Margetínová 032/6504228 
Došlé faktúry Dagmar Margetínová 032/6504228 
Odoslané faktúry Dagmar Margetínová 032/6504228 
Pokladňa Miroslava Sedláková 032/6504310 
Banka Dagmar Kadlecová 032/6504232 
Správa systému Ing. Jifí Slynko 032/6504270 
Majetok - evidencia, spracovanie Ing. Janka Ružičková 032/6504446 
Majetok - účtovanie Dagmar Kadlecová 032/6504232 
Skladové hospodárstvo Mgr. Andrea Hniličková 032/6504456 
Mzdy Anna Holúbková 032/6504220 
Personalistika Mgr. Lenka Lacová 032/6504220 

e-mail 

e-mail 

dagmar.kadlecova@trencin.sk 
andrea.zilkova@trencin.sk 
dagmar.margetinova@trencin.sk 
dagmar.margetinova@trencin.sk 
dagmar.margetinova@trencin.sk 
miroslava.sedlakova@trencin.sk 
dagmar.kadlecova@trencin.sk 

jiri.slynko@trencin.sk 
janka.ruzickova@trencin.sk 

dagmar.kadlecova@trencin.sk 
andrea.hnilickova@trencin.sk 
anna.holubkova@trencin.sk 

lenka.lacova@trencin.sk 

.., 



Príloha č.5 k Dodatku č.7 Zmluvy o dielo 

TeUfax: 02 - 64463606, 64463607. 64463608 e-mail: mis@avispro.sk 

lIS MIS - Ekonomický subsystém MIS-EIS 
Systém euro SRS® 

Spôsob úhrady 

1) Cenu za predmet plnenia podl'a čl. 4.1 Dodatku č.? ku Zmluve uhradí objednávateľ na 
základe vystavených faktúr od zhotoviteľa s dobou splatnosti 30 dní od doručenia, kto
ré zhotovitel' vystaví takto: 

a) za komparatívny upgrade: do 7 dní odo dňa protokolárneho odovzdania MIS-EIS do rutinnej 
prevádzky vo výške 1,20 € vrátane DPH 

b) za implementačné práce: do 7 dní odo dňa protokolárneho odovzdania MIS-EIS do rutinnej 
prevádzky vo výške 1,20 € vrátane DPH 

2) Cenu za ročnú údržbu (program AM) a metodickú podporu (program MP) podľa čl. 3.5 
Dodatku č.? ku Zmluve za obdobie 1.1.2011 až 31.12.2011 uhradí objednávateľ na zá
klade vystavených faktúr od zhotovitel'a s dobou splatnosti 30 dní od doručenia, ktoré 
zhotovitel' vystaví takto: 

a) za subsystém MIS-AIS: 

b) za subsystém MIS-EIS: 

do troch dní odo dňa účinnosti tohoto dodatku vo výške 11 378,04 € 
vrátane DPH 
do 30.6.2011 vo výške 5 689,02 € vrátane DPH 
do 30.9.2011 vo výške 5 689,02 € vrátane DPH 

do 7 dní odo dňa protokolárneho odovzdania MIS-EIS do rutinnej 
prevádzky vo výške 9 293,95 € vrátane DPH 
do 30.6.2011 vo výške 4 646,97 € vrátane DPH 
do 30.9.2011 vo výške 4 646,97 € vrátane DPH 

3) Implementačné práce podl'a čl. 4.1 Dodatku č.? ku Zmluve budú zrealizované v nevy
hnutnom rozsahu k odovzdaniu systému euro SRS do rutinnej prevádzky. Vecne rie
šené budú nasledovné oblasti: 

Implementačné práce pre komparatívny upgrade: 

Inštalácia systému na server 

Analýza a konzultácie 

Elektronická konverzia dát 

Školenia po skupinách 

Nastavenie systému 

., 



Príloha č.6 k Dodatku č . ? Zmluvy o dielo 

Tel./fax: 02 -64463606,64463607,64463608 

Integrovaný informačný systém MIS 
Sadzby pre ročnú údržbu (AM), metodickú podporu (MP) 

lIS MIS - ročné poplatky 

subsystém MIS·EIS 
program AM - ročná údržba 
program MP - ročná metodická podpora 

Cena bez DPH DPH 
12 391 ,93 € 20% 
3097,98 € 20% 

Výška DPH 
2478,39 € 

619,60 € 

e-mail : mis@avispro.sk 

Cena s DPH 
14870,32€ 
3717,58 € 

Cena za AM a MP pre MIS-EIS na báze euroSRS je zachovaná v pôvodnej výške platnej v čase podpisu Dodatku č . 7 Zmluvy o dielo. 

Cenník služieb ročnej podpory tab. B) 

program AM - ročná udržba 
program MP - ročná metodická podpora 

20% z ceny softvéru 
5% z ceny softvéru 

Cena za AM, MP uvedená v tab. A) bude upravovaná podl'a objednávok objednávatel'a na nové licencie softvéru podl'a tab. B). 

tj 


