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      web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845 

 
 
Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2014/08 podľa adresárov:    
 
KEO-WIN 
     ROB-A1200  – Obyvatelia v1.2.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku min. v1.100), príručka 
     MZD-A3003  – Mzdy v3.0.0.3 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v3.002) 
 
     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-WIN \ ROB-A1200 – Obyvatelia v1.2.0.0 z o dňa 09.09.2014 
 
 Vo verzii v1.2.0.0 programu KEO – Register obyvateľov boli aktualizované tlačové zostavy k voľbám do 
samosprávy obcí. Ďalej bola doplnená možnosť vyradenie dieťaťa z dôvodu osvojenia. 
 Pri prvom spustení programu prebehne prevod databázy na verziu v1.2. Najprv sa vytvoria štatistické 
číselníky. V ďalšom kroku program načíta údaje z predchádzajúcej verzie databázy pre Windows. 
  
Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení k  voľbám do orgánov samosprávy obcí dňa 
15.11.2014  

• Vo voľbe Voľby/Referendum – Parametre volieb je potrebné nastaviť druh volieb na hodnotu Komunálne 
voľby , dátum volieb na 15.11.2014. Ďalej môžete určiť, či adresa voliča v oznámení o čase a mieste 
konania volieb a v zozname voličov má obsahovať okrem čísla domu aj číslo bytu.  

• Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí (ďalej len „zákon“) právo voliť 
vo voľbách do samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň 
volieb dovŕšili 18 rokov veku. Do zoznamu voličov podľa §5 zákona obec dopíše cudzincov, ktorí spĺňajú 
podmienky ustanovené v §2 ods 1. Cudzinca s trvalým pobytom v obci môžete doplniť do evidencie cez 
voľbu Voľby/Referendum – Cudzinci na TP v obci. Na karte cudzinca je potrebné začiarknuť parameter 
Zapísať do zoznamu voličov /po dovŕšení 18 rokov veku/.  

• 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. Oznámenie v jazyku 
národnostných menšín je pripravené v dvoch verziách, odporúča sa použiť predlohu Oznámenie v 
jazyku národnostnej menšiny (#1).  

• Pri hromadnej tlači oznámení program vytlačí volebné oznámenia voličom v takom poradí, v akom 
poradí ich vidíte na obrazovke. Implicitne je to podľa priezviska a mena. Keď chcete tlačiť v poradí podľa 
súpisného čísla, zmeňte triedenie podľa súpisného čísla a to kliknutím do hlavičky stĺpca Súp.č. Program 
zmení triedenie voličov a následne môžete začať tlačiť oznámenia v poradí podľa súpisného čísla.  

• Program pri štandardnom nastavení parametrov ponúkne pre tlač oznámení zoznam všetkých voličov. 
Teda aj voličov s prekážkou vo výkone volebného práva. Voliči s prekážkou vo výkone volebného práva 
sú zobrazení hnedou farbou. Keď chcete zobraziť len voličov bez prekážky vo výkone volebného práva, 
zmeňte filter kliknutím na tlačidlo:    

 
• Keď potrebujete upraviť umiestnenie údajov pri tlači oznámení, 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. 
Keď je nastavené triedenie voličov podľa názvu ulice a orientačného čísla, program ponúkne okrem 
abecedného zoznamu voličov aj možnosť tlačiť tzv. Uličný zoznam voličov.  

 
 
Adresár KEO-WIN \ MZD-A3003 – Mzdy v3.0.0.3 zo d ňa 05.09.2014 
 
Modul Mzdy 
1. V karte pre osobné údaje zamestnanca doplnená kontrola rodného čísla na lomítko (formát RČ xxxxxx/xxxx). 
2. Upravené doplňovanie dátumu pre Deň výplaty príjmov pre výkazy ZdPo a SocPo. 
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3. Upravený nápočet kalendárnych dní do výkazu pre ZdPo pri viacerých súbežných pracovných pomeroch 
alebo dohodách. 

4. Opravené doplňovanie dlhého prihlasovacieho hesla. 
5. Zrušené administrátorské práva pri spustení programu. 
6. Doplnená možnosť zmeny dátumu pri tlači pracovnej zmluvy. 
7. Doplnená možnosť prenášať údaje pomocou archívnej kópie medzi WinXP a Win7/Vista/Win8. 
 
Modul Štatistika 
1. Aktualizácia štvrťročného výkazu o práci Práca 2-04 pre rok 2014. 
 


