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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 2019/07 podľa adresárov:    
 
KEO-WIN 
     OBY-A1308 – Obyvatelia v1.3.0.8 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je v1.307) 
 

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-A1308 – Obyvatelia v1.3.0.8 zo dňa 04.04.2019 
 
Pokyny k príprave zoznamu voličov a volebných oznámení k voľbám do EP dňa 25.05.2019: 

• Vo voľbe Voľby/Referendum – Parametre volieb je potrebné nastaviť druh volieb na hodnotu 
Voľby do Európskeho parlamentu, dátum volieb na 25.05.2019. Spôsob výberu voličov pre 
tlač oznámení je natvrdo nastavený na Jedno oznámenie pre domácnosť a tento parameter od 
verzie v1.3.0.8 už nie je možné zmeniť. 

• 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.  

• Do volebných oznámení je možné vložiť pečiatku obce a podpis. Bližšie informácie ohľadom 
načítania pečiatky a podpisu nájdete v aktualizovanej príručke k programu, alebo stlačením F1 
(pomocník)  pri tlači  oznámení. 

• 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. Do lokálnej ponuky pri tlači zoznamu voličov bola doplnená možnosť 
tlače  prázdneho zoznamu voličov. 

• Z programu je možné tlačiť aj hlasovacie preukazy. Hlasovacie preukazy môžete tlačiť len 
bez pozadia. Originálne tlačivá sú očíslované a obsahujú ochranné prvky. Najprv je teda 
potrebné tlač vyskúšať na kópii hlasovacieho preukazu a v prípade potreby upraviť predlohu. 


