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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať 
aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2014/03 podľa adresárov:    
 
KEO-DOS 
     UCT-737     - Účtovníctvo v7.37 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v7.35) 
 
     UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je 
     možné previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-DOS musí byť 
     ukončený !  
     POZNÁMKA !  Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých      podsystémov. 
     Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe. Po spustení inštalácie 
     je potrebné zadať disk (implicitne C), na ktorom program existuje ! 
 
KEO-WIN 
     OBY-A1100  – Obyvatelia v1.1.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v1.0.0.0) 
 
     UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom 
     počítači. V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred 
     spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený ! 
     POZNÁMKA !  Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. 
     Inštalácie z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe.  
                             
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár KEO-DOS \ UCT-737 – Ú čtovníctvo v7.37 
1. Do vystavenej faktúry doplnený údaj IBAN, BIC. 
2. RIS SAM nepreberá nulové položky. 
 
Adresár KEO-WIN \ OBY-A1100 – Obyvatelia v1.1.0.0 
 Vo verzii v1.1.0.0 programu KEO – Register obyvateľov boli aktualizované tlačové zostavy k voľbe prezidenta 
Slovenskej republiky. Prepracované boli aj pravidlá rozdelenia adries do volebných okrskov. V novej verzii je 
možné definovať okrsky aj podľa ulice a súpisného čísla.  
 Pri prvom spustení programu prebehne prevod databázy na verziu v1.1. Najprv sa vytvoria štatistické 
číselníky. V ďalšom kroku program načíta údaje z predchádzajúcej verzie databázy pre Windows. 
 Voľba prezidenta SR dňa 15.03.2013  
 Problematika nastavenia parametrov volieb ako aj tlače zoznamu voličov alebo oznámení o čase a mieste 
konania voľby prezidenta Slovenskej republiky je podrobne popísaná v príručke k programu KEO – Register 
obyvateľov pre Windows na str. od 72 do 85. Predtým než začnete tlačiť zoznamy voličov a volebné oznámenia, 
je potrebné skontrolovať niektoré nastavenia v programe:  
• keď máte v obci viac volebných okrskov, vo voľbe Parametre – Základné nastavenie je potrebné nastaviť 

parameter Okrsky (volebné/referendum) definovať podľa na hodnotu Pravidlá /číselník/. Následne vo voľbe 
Parametre – Volebné okrsky / pravidlá / môžete definovať pravidlá pre rozdelenie adries do volebných 
okrskov a to buď podľa častí obce a súpisného čísla alebo podľa ulíc a orientačného (súpisného) čísla 
/príručka k programu str. 30 alebo kláves F1 v programe/.  

• Vo voľbe Voľby/Referendum – Parametre volieb je potrebné nastaviť druh volieb na hodnotu Voľba 
prezidenta SR, dátum prvého kola voľby (15.3.2014) a druhého kola (29.3.2014).  

• Keď chcete upraviť predlohu volebného oznámenia, musí byť zapnutý parameter Ponúknuť úpravu predlohy 
tlačovej zostavy pri tlači vo voľbe Parametre – Základné nastavenie.  

• Pred tlačou volebných oznámení je potrebné skontrolovať číselník volebných miestností vo voľbe 
Voľby/Referendum – Volebné miestnosti. Volebné oznámenia môžete tlačiť v štátnom jazyku buď na čistý 
papier alebo do formulára, príp. v jazyku národnostných menšín do formulára. Tlačivo v jazyku 
národnostných menšín je pripravená v dvoch verziách, odporúča sa použiť predlohu Oznámenie v jazyku 
národnostnej menšiny (#1). 

• Keď potrebujete upraviť umiestnenie jednotlivých údajov pri tlači, kliknite na tlačidlo Predloha a zmeňte 
pozíciu údajov. Následne uložte zmeny v predlohe.   

• Zoznam voličov je možné vytlačiť cez voľbu Voľby/Referendum – Zoznam voličov. Zoznam môže byť 
triedený buď podľa priezviska a mena, podľa súpisného čísla alebo podľa ulice a orientačného čísla.  

• Z programu je možné tlačiť aj voličské preukazy. Voličské preukazy môžete tlačiť len bez pozadia do 
originálneho formulára. Originálne tlačivá sú očíslované a obsahujú ochranné prvky. Najprv je teda potrebné 
tlač vyskúšať na kópii voličského preukazu a v prípade potreby upraviť predlohu.  


