
Porada k elektronickému informačnému systému 
 
 
Dňa 20. septembra 2010 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konala porada k 
problematike zavádzania Elektronického informačného systému (EIS) v ECAV na Slovensku. 
Na poradu, ktorú na podnet generálneho hospodárskeho výboru zvolal generálny biskup, prišli 
takmer všetci pozvaní seniori, resp. ich zástupcovia či poverení zástupcovia seniorátu. 
 
Na porade sa okrem riešiteľa zúčastnili aj zástupcovia GHV a GBÚ a prítomný bol aj 
dištriktuálny biskup Západného dištriktu Milan Krivda.  
 
Hlavným cieľom porady bolo podať prostredníctvom seniorov do všetkých 
cirkevnoorganizačných jednotiek informácie o dôvodoch zavádzania EIS, o prínose tohto 
systému pre užívateľov – predovšetkým pre cirkevné zbory, ale aj pre vyššie COJ – pre 
senioráty, dištrikty a celú cirkev. Boli podané informácie o technickom zabezpečení projektu, 
o zabezpečení ochrany údajov, ale aj informácie o rôznych variantoch systému 
prispôsobiteľného na konkrétne podmienky cirkevného zboru. Dobrá diskusia sa viedla aj o 
možnostiach finančného zabezpečenia projektu v jednotlivých cirkevných zboroch. 
 
Pri EIS nejde len o nahradenie ručného spracovania účtovníctva nejakým elektronickým 
software – ale touto realizáciou sa podstatne mení aj tok informácii, čo privítali najmä 
prítomní seniori. Zavedenie tohto systému by do značnej miery znížilo administratívnu záťaž 
seniorov a títo by sa mohli venovať iným, dôležitejším úlohám, ako je zber a kontrola dát a 
údajov. 
 
 
Vďaka EIS možno nahradiť doterajší systém toku informácií: 
 

Cirkevný zbor 
     ↓  

Seniorský úrad 
     ↓ 

Dištriktuálny biskupský úrad 
     ↓  ak treba pre analýzy – napr. v roku 2007 

   Generálny biskupský úrad 
 
 
novým systémom: 
 

Cirkevný zbor 
     ↓  
  E l e k t r o n i c k ý  i n f o r m a č n ý   s y s t é m 
  ↑   ↑    ↑ 

Seniorský  Dištriktuálny   Generálny  
úrad   biskupský   biskupský  

    úrad    úrad 
 
 
 
 
 



Financovanie projektu EIS 
 
ECAV prostredníctvom GBÚ zafinancovala samotný vývoj tohto programu a prefinancuje aj 
centrálny analytický systém pre elektronickú komunikáciu. Čo však nemôže GBÚ preplácať, 
to je nákup jednotlivých aplikácii u COJ. Treba si však uvedomiť, že v zazmluvnenej sume 
100 € (bez DPH) na jednu aplikáciu  je zahrnutý aj poplatok za databázový systém, ktorý tvorí 
subdodávku k tomuto systému. Cena teda pozostáva z: 
databázový systém 38 € 
samotná inštalácia 62 €. 
Po dohode s riešiteľom bola dohodnutá zľava z inštalácie vo výške 10 €. Cena jednej 
aplikácie tak je: 
databázový systém 38 € 
samotná inštalácia 52 €. 
spolu   90 €. 
 
Riaditeľ GBÚ informoval prítomných, že tento projekt EIS by sme chceli podporiť aj zo 
zahraničnej pomoci – a v tejto súvislosti je pripravený materiál na najbližšie zasadnutie 
generálneho presbyterstva. Pokiaľ generálne presbyterstvo tento projekt odsúhlasí a stotožní 
sa s ním aj náš zahraničný partner, mohli by sme každému cirkevnému zboru, ktorý si 
zaopatrí túto aplikáciu, refundovať časť nákladov vo výške 38 €. Pre cirkevné zbory by potom 
skutočné náklady boli: 
databázový systém 38 € 
samotná inštalácia 52 € 
spolu   90 € 
refundácia            -38 € 
konečná cena  52 € (bez DPH) 
 
Ďalšie možnosti pre malé cirkevné zbory:  
  
Na porade sa prerokovali aj ďalšie možnosti, ktoré môžu využiť napríklad malé susedné 
cirkevné zbory, ktorých účtovníctvo obnáša v priebehu mesiaca pár položiek. V prípade, že si 
naištalujú na jeden počítač software viaceré zbory, zlacní to obstarávacie náklady, pretože 
poplatok za databázový systém sa platí len raz, a zbory si platbu môžu rozdeliť medzi seba. 
Príklad: ak by sa 3 cirkevné zbory spojili a mali účtovníctvo na jednom počítači, náklady by 
boli: 
databázový systém/podiel 13 € 
samotná inštalácia  52 € 
refundácia                       -38 € 
konečná cena   27 € (bez DPH) 
 
Možnosti pre „veľké“ účtovníctva: 
 
Nie je problém, ak  si veľký cirkevný zbor vyžiada mať naištalovaný EIS svojho cirkevného 
zboru na viacerých počítačoch. Napríklad účtovníčka účtuje na svojom počítači a zborový 
farár chce mať prístup na svojom počítači. Systém umožňuje takýto variant fungovania, 
samozrejme, pre každý počítač sa musí zakúpiť licencia na databázový systém samostatne. 
Cirkevný zbor teda inštalácia na druhý alebo ďalší počítač (v sieti) stojí len 38 €. 
 
 
 
 



Možnosti pre dcérocirkvi a filiálky  
 
Ak cirkevný zbor má okrem matkocirkvi aj dcérocirkvi alebo filiálky s osobitným 
účtovníctvom, nie je problém pre cirkevný zbor takúto úpravu EIS nainštalovať. Dodávateľ 
analyzuje miestne podmienky a program upraví podľa požiadaviek. 
 
Možnosti pre nahratie sumárnych tabuliek 
 
Ak z akýchkoľvek dôvodov CZ sa rozhodne nevyužiť EIS, je tu možnosť (a súčasne 
povinnosť) nahrať do systému údaje, ako to predpisujú cirkevnoprávne právne predpisy 
(údaje z predpísaného tlačiva ROZ – rozpočet finančného hospodárenia a tlačiva VYK – 
výkaz hospodárenia COJ). Sme však presvedčení - a svedectvá účtovníčok, ktoré EIS už 
využívajú, to potvrdzujú -, že každý cirkevný zbor napokon EIS zrealizuje. 
 
Podvojné účtovníctvo 
 
Pre cirkevné zbory (ale aj pre všetky vyššie COJ), ktoré vedú podvojné účtovníctvo, bude do 
konca roku pripravený modul podvojného účtovníctva s automatickým „prevodovým“ 
mostíkom na jednotné výstupy, ako ich predpisujú cirkevnoprávne právne predpisy (údaje 
z predpísaného tlačiva ROZ – rozpočet finančného hospodárenia a tlačiva VYK – výkaz 
hospodárenia COJ). Cena takéto modulu by nemala byť príliš rozdielna od ceny modulu pre 
jednoduché účtovníctvo. 
 
Ceny ročných aktualizácií 
zľavy na udržiavacom poplatku (cena je 18,60 €)  
- 25 % zľava - ak sa polovica CZ v senioráte zapojí do systému; teda 13,95 €/rok  
- 50 % zľava – ak sa všetky CZ v senioráte zapoja do systému; teda 9,30 €/rok. 
Vzhľadom na to, že úložisko všetkých údajov nebudeme zabezpečovať externe ale na 
vlastnom serveri, požiadali sme dodávateľa o novú kalkuláciu ročných aktualizácií. 
Predpokladáme zníženie cien. O výsledku rokovaní budeme informovať. 
 
 
Spracoval pre www.ecav.sk 
Vagaský, riaditeľ GBÚ 
21. 9. 2010   
 


