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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš
     web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845

Vážený užívateľ programu KEO,

zasielame Vám aktualizáciu  k programu KEO. Pred inštaláciou si  užívateľ  musí skontrolovať  aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné :

Aktualizácia 2009/09 :   Registre v6.47                                         - požadovaná verzia na disku v6.46
                                      Mzdy v6.64                                              - požadovaná verzia na disku v6.63
                             
UPOZORNENIE  !  V  prípade,  že  na  disku  sú  staršie  verzie  týchto  modulov,  inštaláciu  nie  je  možné 
                               previesť ! 
                               Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO musí byť 
                               ukončený !
                               
Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov,  podľa jednotlivých podsystémov.  Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program KEO existuje !

Popis zmien podľa modulov :

Adresár REG-647 – Registre v6.47

1.     Aktualizované zoznamy voličov a volebné oznámenia k voľbám do orgánov samosprávnych krajov.
2.     Úprava spôsobu výberu cudzincov do zoznamu voličov

Postup:
Pred tlačou volebných oznámení a zoznamu voličov je potrebné doplniť parametre volieb:

Názov obce (skloňovaný tvar) v(o) – doplňte skloňovaný tvar názvu obce (mesta), napr. Veľkom Krtíši. 
Okrsky – sem môžete doplniť volebné okrsky, ktoré chcete tlačiť. Keď všetky okrsky, stlačte len  Enter 
na prázdnom údaji. 
Dátum volieb do VÚC - zadajte 14.11.2009 
Volebný kraj – najprv je číslo kraja a potom názov kraja zo základných parametrov. 
Okres – číslo okresu takisto zo základných parametrov.
Zobr. č. bytu  (A/N) – zadajte N (Nie).
Zaradiť cudzincov –  keď chcete, aby program zaradil do zoznamu voličov automaticky aj cudzincov s trvalým 
pobytom v obci, zadajte A (Áno). V opačnom prípade môžete zadať N (Nie).
Voľby sa     konajú od   – doplňte čas, o koľkej je začiatok volieb (napr. 7.00).

Po potvrdení  posledného  údaja  na otázku  Je  aktualizovaný  stály  zoznam  voličov  ku dátumu  volieb 
14.11.2009 ? potvrďte voľbu Áno a program začne spracovávať zoznamy podľa Vami nastavených parametrov. 
Volebné  oznámenia  nájdete  pod  voľbou  4.  Volebné  oznámenia.  Voličom,  ktorým  chcete  generovať  a tlačiť 
oznámenia, prepíšte údaj Tlac z N na A. Sú prístupné nasledovné možnosti:  F2  – do formulára (keď idete tlačiť 
na originálne tlačivo - len údaje),  F3 ,  F4  - na voľný list (tlačí celý text volebného oznámenia s údajmi, a to buď 
jedno oznámenie na jednu stranu, alebo dve oznámenia –F4). Predtým, než začnete hromadne tlačiť volebné 
oznámenia,  najprv  treba  prispôsobiť  tlač  a rozmiestnenie  údajov  na formulári  k možnostiam  tlačiarne,  ktorú 
používate. Stlačením  F4   (– úprava) na zostave sa dostanete do editácie formulára volebných oznámení, kde 
môžete nastaviť umiestnenie jednotlivých údajov na papieri pri tlači. 

Zoznam voličov nájdete pod voľbou  Abecedné zoznamy.  Môžete potvrdiť buď ‘1.Zoznam voličov (písmo 
Compressed  17CPI)’  alebo  ‘2.Zoznam  voličov  (písmo  Elite  12CPI)’.  Druhý  zoznam  (písmo  Elite  12CPI) 
používa väčšie písmo. Po potvrdení jedného z volieb program začne generovať zoznamy voličov pre jednotlivé 
okrsky postupne za sebou. Teda najprv sa zobrazí na monitore zoznam za prvý volebný okrsok. Tento zoznam 
vytlačíte stlačením  F6  (Tlač). Potom stlačte  Esc   a program generuje zoznam za ďalší volebný okrsok atď...

Adresár MZD–664 - Mzdy v6.64 zo dňa 24.09.2009

Zmeny a rozšírenia programu pre rok 2009
1. Nové potvrdenie o príjme zo závislej činnosti.
2. Do číselníka mzdových zložiek doplnené nové MZ:

2.1. Kód=048, P=0, Názov=“Vrátenie poistného na SocPo“, Zdanenie=P, ostatné VZ=N, Pozn=Poistné 
zaplatené bez právneho dôvodu platí od 1.6.2009.

2.2. Kód=061, P=1, Názov=“Nevyčerpaná dovolenka“, nastavenie odvodov a  zdanenia ako MZ kód=061, 
P=0.

2.3. Kód=062, P=2, Názov=“Iné prerušenie“, nastavenie odvodov a  zdanenia ako MZ kód=062, P=1. 
Mzdová zložka sa používa pri zamestnancovi, ktorý ostáva v evidenčnom stave zamestnávateľa pre 
sociálnu poisťovňu, ale má zároveň prerušený poistný vzťah napr. pre uvolnenie na výkon funkcie.
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3. V číselníku mzdových zložiek opravené texty pri MZ kódy 270..280, 291..297. Pozn=”MZ platné do 
31.5.2009“. Nepoužívať od 1.6.2009!

Postup prevedenia reinštalácie
1. Ukončite program KEO. 
2. Spustite inštalačný program INSTALL.EXE. 
3. Vytlačte základnú verziu číselníka mzdových zložiek (Zoznam MZ -> F6-Tlač -> Základná verzia).
4. Aktualizujte svoju pracovnú verziu číselníka mzdových zložiek podľa nového nastavenia.

UPOZORNENIE!
Od  01.06.2009  sa  preplatok  poistného  na  sociálne  poistenie  považuje  za  poistné  zaplatené  bez 

právneho dôvodu. Preplatok sa žiada od sociálnej poistovni. Neupravuje sa výška poistného v aktuálnom mesiaci. 
Od 01.06.2009 preto nepoužívajte mzdové zložky kódy 270..280, 291..297. Ostatné informácie  sa nachádzajú na 
internetovej stránke sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).


