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Zodpovední:  Účelová komisia menovaná predsedníčkou ZMS 

Š. Engel, L. Nagy, F. Marcinová 

 

STAV Notebooku v majetku ZMS: 

Na základe predložených údajov k NTB od tajomníka ZMS ako aj vykonanej kontroly p. 

Nagym k zhodnoteniu parametrov a výkonov notebooku, ktoré evidujeme v majetku ZMS a  

vzhľadom na nutnú potrebu bezpečného pripojenia na internet a zabezpečenie bankových 

operácii bol stav zhodnotený ako nevyhovujúci z nasledovných dôvodov:  

zastaranosť parametrov vo výkone, nie je možné aktualizovať, nie je schopný bezpečne 

pracovať v internetovom pripojení najmä z potreby využitia pre bankové operácie 

s účtom ZMS 

 Vista- nie je možné aktualizovať, Office z roku 2003, slabá operačná pamäť- 

nezvládne aktualizáciu na W10) inovovať tak náklady by boli na úrovni minimálne 

450 eur zahrnujúc nákup softvéru Windows , zvýšenie výkonnosti nákupom rozšírenie 

operačnej pamäte, internej pamäte, grafickej karty, rovnako je potrebné zakúpiť balík 

Microsoft Office nakoľko je z roku 2003 a ten musí byť pre právnické osoby takže len 

tento balík ďalších 211 eur bez DPH. 

Aktualizácie notebooku by pomohla byť aktívna vo výkone max 1 rok vzhľadom na 

zastaranosť a bez záručných podmienok na pôvodné komponenty. 

 

 Okrem toho bola vykonaná naviac kontrola stolového PC, ktorý nie je v majetku ZMS, 

napriek tomu bol do roku 2017 sporadicky využívaný nakoľko je tam inštalovaný 

MRP program pre ekonomiku 

 

Návrh na riešenie: 
 

Účelová komisia ZMS navrhuje Predstavenstvu ZMS: 

A) Vyradiť z inventarizácie zastaralý NTB 

B) Vykonať prieskum trhu na zakúpenie nového NTB s licenciou, kde by sa cena 

pohybovala podľa odporúčaní na úrovni 600-700 Eur. 

 V prípade základnej verzie PC-NTB tak na úrovni 500-600 Eur. 

 Plus zakúpenie balíka Office (pre podnikateľov nakoľko ZMS nie je to fyzická osoba) 

250 Eur s DPH. 

 

 



 

 

Špecifikácia pre potreby prieskumu trhu: 

 

minimálne parametre na notebook:  procesor I5/i7 alebo Ryzen5/Ryzen7, 8GB RAM,  

512GB SSD (256 GB asi stačí, treba zvážiť koľko údajov tam bude.), FULL HD display 

potom zvážiť num klávesnicu, pripadne externú klávesnicu + monitor na prácu...  

 

https://www.alza.sk/lacne-

notebooky/18842920.htm#f&cst=null&cud=0&pg=1&pn=1&prod=&par65=65-158,65-

157,65-239737410,65-106755006,65-106755000&par1223=1223-114&par316=355.6--

439.42&par70=8192--65536&par1224=250000--512000&sc=1392 

okolo 500-uplne základná trieda, normálnejšie sú za 650-700. 

 

Office pre podnikateľov: 
https://www.alza.sk/microsoft-office-2019-home-and-business-sk-box-d5813528.htm 

 
 

C) Zakúpiť NTB podľa vykonaného prieskumu trhu čo najskôr 

 

Zapísal: Ing. Štefan Engel, PhD. 

Dňa 9.11.2020 
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