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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 2018/05 podľa adresárov:    
 
KEO-WIN 
     OBY-A1306 – Obyvatelia v1.3.0.6 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v1.305) 
     MZD-A7004 – Mzdy v7.0.0.4 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v7.003) 
     MZD-A7005 – Mzdy v7.0.0.5 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v7.004) 
     UCT-A1700 – Účtovníctvo v1.7.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je min. v1.600) 
 
     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 \ OBY-A1306 – Obyvatelia v1.3.0.6 z o dňa 12.09.2018 
 
Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení k voľbám dňa 10.11.2018: 

• Vo voľbe Voľby/Referendum – Parametre volieb je potrebné nastaviť druh volieb na hodnotu Komunálne 
voľby, dátum volieb na 10.11.2018 a spôsob výberu voličov pre tlač oznámení nastaviť na Jedno 
oznámenie pre domácnosť. 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.  

• Pred tlačou oznámení o čase a mieste konania volieb je potrebné skontrolovať číselník volebných 
miestností vo voľbe Voľby/Referendum – Volebné miestnosti.  

• Keďže podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 
doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) obec doručuje oznámenie do 
každej domácnosti spôsobom jedno oznámenie – jedna domácnosť, pri tlači oznámení program ponúkne z 
každej domácnosti len jedného voliča. Meno voliča v oznámení nebude uvedené, len jeho adresa. 

• Pri hromadnej tlači oznámení program vytlačí volebné oznámenia 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 hromadne tlačiť oznámenia v poradí podľa súpisného čísla.  

• Volebné oznámenia môžete tlačiť v štátnom jazyku alebo v obciach s národnostne zmiešaným 
obyvateľstvom aj v jazyku národnostných menšín. Oznámenie je možné tlačiť na čistý papier alebo do 
formulára. Oznámenie v jazyku národnostných menšín je pripravené v dvoch verziách, označené sú 
Oznámenie v jazyku národnostnej menšiny #1 a Oznámenie v jazyku národnostnej menšiny #2.  

• 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, okrem abecedného zoznamu voličov 
program ponúkne aj tzv. Uličný zoznam voličov.  

• V parametroch pre tlač zoznamu voličov začiarknite možnosť Zoznam s miestom pre podpis voliča.  Ďalej 
môžete určiť orientáciu strany na výšku alebo na šírku. Všeobecne sa odporúča orientácia strany na šírku.  

 
Pri tlači zoznamu voličov boli aktualizované možnosti nastavenia prekážky vo výkone volebného práva. Platné 
znenie zákona č. 180/2017 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov upravuje len prekážku práva voliť z dôvodu ochrany verejného zdravia. 
Prekážka práva voliť z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody uloženého za spáchanie obzvlášť závažného 
zločinu (§ 4 písm. b) a prekážka spočívajúca v pozbavení spôsobilosti na právne úkony (§ 4 písm. c) bola 
zrušená. Preto parameter „Zobraziť voličov pozbavených spôsobilosti na právne úkony“  a „Zobraziť voličov za 
obzvlášť závažný zločin“ je nastavený na áno (začiarknutý). Nastavenie pre výber nesvojprávnych osôb je 
doplnené natvrdo, nie je možné teda zmeniť. Podľa sp. zn. PL. ÚS 6/08 zákonná prekážka práva voliť vo voľbách 
do orgánov územnej samosprávy pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody uloženého za spáchanie obzvlášť 
závažného zločinu je z ústavného a medzinárodnoprávneho hľadiska akceptovateľná. Preto parameter „Zobraziť 
voličov za obzvlášť závažný zločin“ je nastaviteľný na áno/nie pre komunálne voľby, voľby do VÚC a miestne 
referendum. V týchto voľbách keď je parameter nastavený na áno, v zozname voličov u týchto voličov je 
vyznačená prekážka. Keď je parameter nastavený na nie, program týchto voličov do zoznamu voličov nezaradí 



 

 

vôbec. V ostatných voľbách (parlamentné voľby, voľba prezidenta, voľby do EP a referendum) parameter 
„Zobraziť voličov za obzvlášť závažný zločin“ je natvrdo nastavený na hodnotu áno. V zozname voličov u týchto 
voličov nie je vyznačená žiadna prekážka. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MZD-A7004 – Mzdy v7.0.0.4 zo d ňa 02.07.2018 
 
Na počítači musí byť nainštalovaná minimálne verzia programu Mzdy2018 v7.0.0.3. 
 
Program Mzdy2018 (v7.0.0.4) 
• Tlač výplatnej listiny doplnená o tlač bez výplaty na účet. 
• Aktualizovaný export výkazu pre SocPo platný od 01.07.2018. 
 
Upozornenie! 
Z dôvodu zavedenia odvodovej výnimky pre dôchodcov - dohodárov budú od 01.07.2018 preklasifikované druhy 
pracovných pomerov kódy: 
   46..49 - Dohoda o VP na Dohoda o VP (odvodová výnimka), 
   56..59 - Dohoda o PČ na Dohoda o PČ (odvodová výnimka). 
Od 01.07.2018 nepoužite tieto kódy pre dohody bez odvodovej výnimky! 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MZD-A7005 – Mzdy v7.0.0.5 zo d ňa 31.07.2018 
 
Na počítači musí byť nainštalovaná minimálne verzia programu Mzdy2018 v7.0.0.4. 
 
Program Mzdy2018 (v7.0.0.5) 
• Aktualizovaný zoznam pracovných pomerov, kódy 46-49 Dohoda o vykonaní práce (odvodová výnimka), 

kódy 55-59 Dohoda o pracovnej činnosti (odvodová výnimka). 
• Aktualizovaný prepočet miezd pre kódy 46-49 a 55-59 
• Výkaz Práca 2-04, riadok R11 doplnený nápočet pre 13. a 14.plat. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ UCT-A1700 – Ú čtovníctvo v1.7.0.0 zo d ňa 13.09.2018 
 

Po skon čení inštalácie sa automaticky spustí Reinštalácia ú dajov v1.6 => v1.7 !  
Tento proces môže potrva ť nieko ľko minút. Prosím, po čkajte na jeho úspešný koniec. 
Program by Vám mal zahlási ť správu Reinštalácia dokon čená - ÚSPEŠNE! 

 
1. V rozpočtovej osnove za aktuálny rok možnosť prevzatia položiek a hodnôt z minulého roka (pravé tlačidlo 

myši), pokiaľ denník rozpočtu je ešte prázdny (zač.roka). Budú to využívať zrejme len používatelia, ktorý pred 
závierkou roka ešte nemali pripravený rozpočet na ďalšie roky. 

2. V rozpočtovej osnove na ďalšie roky nové tlačidlo na prevzatie položiek a hodnôt z aktuálneho roka. 
3. V základnej ponuke /Nastavenia doplnená nová voľba na prípravu programovej štruktúry rozpočtu na ďalšie 

roky. 
4. V základnej ponuke /Knihy doplnená nová kniha na evidenciu objednávok. Zoznam vytvorených objednávok 

je možné vytlačiť cez voľbu /Tlač a exportovať do známych formátov cez voľbu /Export. 
5. V základnej ponuke /Nastavenia doplnený nový číselník Druhy dodávateľských faktúr/dobropisov. Na základe 

tohto číselníka je možné zaradiť faktúry a dobropisy do skupín. Program do tohto číselníka automaticky 
doplní záznam 01-Obec. Používatelia môžu pridať ďalšie skupiny (napr. 02-Jedáleň). Na formulári FaP a 
DoP sa tento údaj eviduje na položke Druhy prijatých faktúr/dobropisov. Podľa doplnených druhov je možné 
zostaviť aj tlačové zostavy. 

6. Pri závierke mesiaca doplnená nová kontrola uhradených faktúr a dobropisov za daný mesiac. Program 
kontroluje vyrovnanosť saldokontných účtov na príslušnej faktúre, alebo dobropise. 

7. Pri tlači denníkov možnosť uviesť na konci zostavy mená a podpisy (vystavil, zaúčtoval). 
8. Pri exporte údajov možnosť výberu kódovania vo výstupnom súbore (Win1250-predvolené,UTF-8). 
9. Pri používateľských tlačových zostavách rozpočtu uvedený aj názov sumarizačného údaja (doteraz 

hviezdičky). 
10. Mierne úpravy na zostavách FaV, DoV, likvidačný list a hlavná kniha. 
11. Používateľom, ktorý sú plátcami DPH, pri faktúrach a dobropisoch rozšírená možnosť rozpisu DPH. Odteraz 

pri každom riadku je možné určiť vlastnosť PDP-Prenesená daňová povinnosť (doteraz len na celom 
doklade). K tomu bol prispôsobený aj kontrolný výkaz DPH. 


