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I. Prehľad programu – vizuálny popis programu 

Po spustení programu sa objaví hlavné okno.( 1. Obraz) 

 

Prehľad programu: 

 

1. Obraz: Hlavné okno 

1. Rôzne operácie 

2. Zobrazenie údajov 

3. Informácie o aplikácii  

4. Informácie o verzii 

5. Informácie o licencii 

6. Informácie o údajoch  

7. Operácie s údajmi  
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Rôzne operácie 

 Súbor 

 Otvoriť protokol: otvorí sa súbor, v ktorom sú ohlášky chýb. (2. Obraz) 

 Koniec – Zatvorí sa program. 

 Akcie 

 Automatická mapa – Vytvorí sa grafická mapa podľa poradia hrobových miest. 

Neumožňuje vrátiť sa ku skutočnému stavu cintorína, slúži len na prehľad - 

prezeranie cintorína.(3. Obraz) 

 Výber organizácie – Zmena organizácie. Dávajte si pozor!! Program vám 

ponúkne možnosť výberu len 3 krát, ak si nevyberiete z ponuky, program sa 

zatvorí. (4. Obraz) 

 Konfigurácia - Tu sa dá pracovať s  rôznymi nastaveniami (5. Obraz):  

o „Splatnosť od dátumu vystavenia“ - dni na vyplatenie prenajatého obdobia. 

Implicitné nastavenie „14 dní“. 

o „Archivovať pri ukončení programu:“ – ak je voľba zapnutá,  po každom 

zatvorení  programu sa automaticky vytvorí archivácia. Implicitné 

nastavenie „Vypnutý“. 

o „Tlecia doba“ – Zomrelý musí byť uložený v zemi na dobu, ktorá vzhľadom 

na zloženie pôdy nesmie byť kratšia ako toto číslo. Implicitné nastavenie 

„10 rokov“. 

o „Označiť neuhradené zmluvy:“ – ak je voľba zapnutá,  aplikácia označí 

zmluvu zelenou farbou. Implicitné nastavenie „Zapnutý“. 

o „Označiť zmluvy pred skončeným platnosti :“ - ak je voľba zapnutá,  

aplikácia označí zmluvu modrou farbou. Implicitné nastavenie „Zapnutý“. 

o „Ručná synchronizácia údajov:“ – ak je voľba zapnutá ,všetky  zmeny sa 

vykonávajú ručne. Realizovať sa dá tlačidlom: . Každý formulár má 

svoje tlačidlo.  

o  Jednorázové poplatky – ak je voľba zapnutá, tak platbu vypočíta 

jednorázovo. 

o  „Import z KEO“ – ak je voľba zapnutá,  a máte program KEO MS-Dos 

Obyvatelia, automaticky Vám aktualizuje údaje obyvateľov aj zosnulých. 

  

 Informácie – Zobrazí sa okno, v ktorom sú rôzne informácie o programe. (6. Obraz) 
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2. Obraz: Log súbor 
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3. Obraz: Grafická mapa 

 

 

4. Obraz: Vybrať organizáciu 
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5. Obraz: Konfigurácia 

 

 

6. Obraz: O programe 
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Zobrazenie údajov 

Tu sa zobrazia tabuľky, ktoré ukazujú jednotlivé údaje (Cintorín, Typ hrobov, Zmluvy, 

Hrobové miesta, Zosnulý, Platobné údaje, Nájomník).(7. Obraz ) 

 

 

7. Obraz: Zobrazenie údajov 

 

Informácie o aplikácii 

Úlohou je zobraziť údaje, ktoré súvisia medzi aplikáciou a systémom. (Čas, typ pripojenia, 

spustenie programu, kde sa umiestni databáza). (1. Obraz) 

 

Informácie o verzii 

Úlohou je zobraziť údaje z verzie KEO-EVHroby. (Copyright-kto verziu vytvoril, 

Informácie, Obchodné meno, Súbor verzie). (1. Obraz) 
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Informácie o licencii 

Úlohou je zobraziť licenčné údaje. (Organizácia, IČO, Platnosť licencie). (1. Obraz) 

 

 

Informácie o údajoch 

Úlohou je zobraziť počet údajov v jednotlivých tabuľkách.(8. Obraz) 

 

8. Obraz: Informácie o údajoch 

 

Operácie s údajmi 

Tu máte možnosť vytvoriť akcie s údajmi. Obsahuje päť častí(9.Obraz): 

 Príprava – Údaje o zmluvách  

 Aktualizácia – Nahrať uložené údaje. 

 z programu DOS – údaje vytvorené starou DOS aplikáciou. 

 z programu Win – údaje vytvorené  Windows aplikáciou. 

 Archivácia – Archivovanie údajov. 

 Tlač – Tlačové zostavy. 

 Číselníky, parametre. – Pomocné tabuľky. 
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9. Obraz: Operácie s údajmi 

Príprava 

Zmluva  

Keď kliknete dvakrát na „Zmluva“ tak sa zobrazí v sektore-2 „Zobrazenie údajov“ 

tabuľka- Zmluva.(1. Obraz) 

Do tabuľky sa dá pridať ďalšia zmluva, ak vyplníte formulár “Zmluva“ (10. Obraz).  



9 

 

 

10. Obraz: Formulár Zmluva 
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11. Obraz: Formulár Výpoveď´ 

 

12. Obraz: Formulár Prenajaté obdobie 
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Pridanú zmluvu viete: 

 Editovať - zobrazí sa formulár Zmluva (10. Obraz) 

 Vymazať -  

 Vypovedať - zobrazí sa formulár Výpoveď (11. Obraz) 

 Vytlačiť  

V tabuľke sa dá: 

 Hľadať  

 Triediť údaje  

 Hrobové miesta 

Keď  kliknete dvakrát na „Hrobové miesta“ tak sa zobrazí v sektore-2 „Zobrazenie 

údajov“ formulár- Hrobové miesta. 

Do tabuľky sa dá pridať ďalšie hrobové miesto, zobrazí sa formulár- Hrobové miesta 

(13. Obraz). 
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13. Obraz: Nahrať hrobové miesto 

Hrobové miesto viete: 

 Editovať - zobrazí sa formulár Hrobové miesta (13. Obraz) 

 Vymazať -  

 Vytlačiť  

V tabuľke sa dá: 

 Hľadať  

 Triediť údaje  

 Zosnulý 

Keď  kliknete dvakrát na „Zosnulý“ tak sa zobrazí v sektore-2 „Zobrazenie údajov“ 

formulár- Zosnulý.(1. Obraz) 

 

14. Obraz: Formulár Zosnulý 

Zosnulých viete: 

 Editovať - zobrazí sa formulár Zmluva (14. Obraz) 

 Vymazať -  
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 Vytlačiť  

V tabuľke sa dá: 

 Hľadať  

 Triediť údaje  

 Platobné údaje 

Keď kliknete dvakrát na „Platobné údaje“, tak sa zobrazí v sektore-2 „Zobrazenie 

údajov“ formulár- Platobné údaje.(1. Obraz) 

 

15. Obraz: Formulár Platobné údaje 

V platobných údajoch viete: 

 Editovať - zobrazí sa formulár Platobné údaje (15. Obraz) 

 Vymazať  

 Vytlačiť  

V tabuľke sa dá: 

 Hľadať  
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 Triediť údaje  

Nájomníci 

Keď skliknete dvakrát na „Nájomníci“, tak sa zobrazí v sektore-2 „Zobrazenie údajov“ 

formulár -Nájomníci.(1. Obraz) 

 

16. Obraz: Formulár Nájomník 

Nájomníkov viete: 

 Editovať - zobrazí sa formulár Nájomník (16. Obraz) 

 Vymazať  

V tabuľke sa dá: 

 Hľadať  

 Triediť údaje  



15 

 

Aktualizácia 

 z programu DOS 

 

17. Obraz: Aktualizácia - DOS 

Kliknutím vyhľadajte zálohu v okne (17. Obraz), ktorú máte spravenú 



16 

 

 DOS aplikáciou. Potom prebehne aktualizácia a môžete s údajmi pracovať.  

 z programu Win 

 

18. Obraz: Aktualizácia - Win 

Kliknutím vyhľadajte súbor 

 Záloha v okne (18. Obraz), ktorú máte spravenú Win aplikáciou. Potom prebehne 

aktualizácia a môžete s údajmi pracovať. 
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Archivácia 

 

19. Obraz: Archivácia 

Kliknutím vyhľadajte priečinok, kde zálohu umiestnite v okne (19. Obraz). Potom 

prebehne archivácia a môžete ďalej pracovať. 

Tlač  

 

 Zoznam zosnulých 

Tlač zosnulých podľa dátumu úmrtia. Treba doplniť interval úmrtia.  

 Prehľad zosnulých 

Tlač zosnulých podľa zmluvy. Máme dve možnosti: so zmluvou alebo bez zmluvy. 
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 Obsadené hrobové miesta 

Tlač hrobových miest podľa zmluvy. Máme dve možnosti: so zmluvou alebo bez 

zmluvy. 

 Prehľad poplatkov 

Tlač platobných údajov podľa dátumu vystavenia predpisu a dátumu splatnosti 

predpisu. Treba doplniť intervaly. 

 Platby v zadanom termíne 

Tlač platobných údajov podľa dátumu platby. Treba doplniť interval dátumu platby. 

 Nezaplatené poplatky 

Tlačová zostava podľa nezaplatených poplatkov.  

Stav 

Tlačová zostava podľa zaplatených a nezaplatených poplatkov. 

 Koniec platnosti prenájmu 

Tlač platobných údajov podľa konca predplateného nájmu. Treba doplniť interval 

dátumu konca nájmu. 

 Ukončené zmluvy 

Tlač vypovedaných zmlúv. 

 Typ hrobov 

Tlač typ hrobov. 

Číselníky, parametre 

Číselníky a parametre obsahujú také údaje,  ktoré program potrebuje od začiatku. Bez nich sa 

nedá pracovať, teda je dôležité, aby tieto údaje boli vyplnené.  

 Evidované cintoríny 

Keď kliknete dvakrát na „Evidované cintoríny“, tak sa zobrazí v sektore-2 

„Zobrazenie údajov“ tabuľka -Evidované cintoríny. 
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Musíte vyplniť „Číslo“, „Názov“, „Adresa“.  

Cintorín viete: 

 Pridať 

 Editovať  

 Vymazať  

Typ hrobov 

Keď kliknete dvakrát na „Typ hrobov“ ,tak sa zobrazí v sektore-2 „Zobrazenie 

údajov“ tabuľka -Typ hrobov. 

Musíte vyplniť „Typ“, „Popis“, „Sadzba[EUR]“.  

Máte možnosť: 

 Pridať 

 Editovať  

 Vymazať  

 Vytlačiť  

Účet príjemca 

Keď  kliknete dvakrát na „Účet príjemca“ ,tak sa zobrazí tabuľka Účet príjemcu. (20. Obraz) 

Keď doplníte platobné údaje (15. Obraz),z týchto účtov si budete môcť vyberať pri úhradách.  

 Stlačením šípky dole sa zobrazí nový prázdny riadok. Musíte vyplniť „Číslo účtu“ a „Kód 

banky“.  

Máte možnosť: 

 Pridať  

 Editovať 

  Vymazať 
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20. Obraz: Účet príjemcu 

 

 

 

Organizácia 

 

Keď  kliknete dvakrát na „Organizácia“ ,tak sa zobrazí tabuľka - Organizácia. 

Musíte vyplniť „Meno organizácie“ a „Meno starostu“, „Súpisné číslo“, „PSČ“, „IČO“, 

„DIČ“, „Kód obce“. (21. Obraz) 
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21. Obraz: Organizácia 

 

 

 

Zmluva – text zmluvy od čl. IV 

 

Keď  kliknete dvakrát na „Zmluva – text zmluvy od čl. IV“ ,tak sa zobrazí tabuľka -Editácia. 

Môžete editovať zmluvu od čl. IV.  (22. Obraz) 
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22. Obraz: Editácia tlačový formulár - Zmluva 

 

Údaje (DOS) 

 

Keď kliknete dvakrát na „Údaje (DOS)“ ,tak sa zobrazí okno -Údaje (DOS). (23. Obraz)  

Pri prvom otvorení toho to okna sa  automaticky načítajú údaje z  takzvanej „dosáckej“ 

verzie. 
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23.  Obraz: Údaje (DOS) 
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II. Práca s údajmi 

Program Evidencia hrobov rieši problematiku evidencie cintorína, t.j. evidenciu hrobových 

miest, pochovaných, jednoduchú evidenciu poplatkov a prehľad poplatkov za jednotlivé 

hrobové miesta.  

 

Evidencia hrobové miesta 

Programom evidujete pohrebiská (cintorín). Eviduje sa takým spôsobom, že ku hrobu sa 

vytvorí zmluva. Evidovať sa dá dvojakým spôsobom: 

 Nahrávanie zmluvy 

 Nahrávanie hrobového miesta bez zmluvy 

Na začiatku, keď ešte nemáte vybranú organizáciu,  zobrazí sa okno „Vybrať organizáciu“. 

(4. Obraz) Automaticky vám program ponúkne organizácie podľa licencie.  V úvode program 

vyhľadá cestu do údajov takzvanej „dosáckej“ verzie (Obyvatelia, Zomrelý).(24. Obraz).  

Na začiatku,aby ste mohli pracovať, musíte doplniť údaje: cintorín, typ hrobov, účet príjemcu, 

organizácie, údaje (DOS).Tieto údaje budete potrebovať pri nahrávaní hrobového miesta. 

 

 

24. Obraz: Import z EO 
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Nahrávanie zmluvy 

a. Otvorte program a na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Zmluva - Pridať. Zobrazí sa 

formulár- Zmluva. (10. Obraz) Vo formulári musíte vyplniť časti: 

 Zmluva 

 Hrobové miesta 

 Obdobie - zobrazí sa formulár- Obdobie (12. Obraz) 

 Nájomca hrobu 

V časti Zmluva musíte vyplniť „Číslo“, „Zmluva od“. Potom, keď sú tieto údaje 

vyplnené, musíte ku zmluve pripojiť hrobové miesto.  

V časti Hrobové miesta máte možnosť kliknutím na tlačidlo „Pridať“ nahrať hrobové 

miesto.  

 



26 

 

25. Obraz: Hrobové miesta cez formulár Zmluva 

aa. Po stlačení sa zobrazí formulár -Hrobové miesta (25. Obraz).  Musíte 

vyplniť časti: 

 Lokalita 

 Hrobové miesto 

V časti Lokalita musíte vybrať cintorín.  

V časti Hrobové miesto musíte vyplniť „Sekcia“, „Rad“, „Číslo“, „Typ 

hrobu“.  

aaa. Tu ak vyplníte „Počet pochovaných“,  zobrazí sa formulár -

Zosnulý.(14. Obraz) Vo formulári musíte vyplniť časti „Údaje”.  

V časti Údaje musíte vyplniť „Priezvisko“, „Meno“, „Dátum 

narodenia“ alebo „Rok“, „PSC“, „Obec“, „Dátum úmrtia“ alebo „Rok“, 

„Dátum uloženia“ alebo „Rok“. 

  Kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ vymažete zosnulých.  Kliknutím na tlačidlo „Koniec“ 

zmeny nebudú uložené.  Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte zosnulých.  

 Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte Hrobové miesto.  Kliknutím na 

tlačidlo „Koniec“ zatvoríte formulár Hrobové miesto.  

V časti Obdobie máte tlačidlo „Pridať“, „Opraviť“, „Vymazať“, „Platobne údaje“.  

V časti Obdobie musíte vyplniť „Predpis od“, „Poplatok na dobu“, „Dátum 

vystavenia“, „Dátum splatnosti“. 

 Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte Prenajaté obdobie.  Kliknutím na tlačidlo 

„Koniec“ zatvoríte formulár Obdobie. 

V časti Nájomca hrobu máte 2 možnosti: 

 Vyhľadať nájomníka 

 Doplniť údaje 
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Vyhľadať nájomníka 

 Kliknutím na tlačidlo „Vyhľadať nájomníka“ sa zobrazí formulár Nájomník (26. 

Obraz). Vo formulári sa dá Hľadať, Triediť údaje.  Kliknutím na tlačidlo „Vybrať“ 

vložíte nájomníka na kartu Zmluva.  Kliknutím tlačidla „Koniec“ zmeny nebudú 

uložené. 

 

26. Obraz: Vyhľadať nájomníka 

Doplniť údaje 

V časti Nájomca hrobu musíte vyplniť „Meno a priezvisko/Obchodné meno“, 

„Rodné číslo“ alebo „IČO“, „Číslo OP“ alebo „DIČ/IČ DPH“, „PSC“, „Obec“, 

„Súpisné č.“. 

 Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte Zmluvu.  Kliknutím na tlačidlo „Koniec“ 

zmeny nebudú uložené. 

Nahrávanie hrobového miesta bez zmluvy 

a. Otvorte program a na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Hrobové miesta - Pridať. 

Zobrazí sa formulár- Hrobové miesta. (13. Obraz) Vo  formulári musíte vyplniť časti: 

 Lokalita 
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 Hrobové miesto 

V časti Lokalita musíte vybrať cintorín.  

V časti Hrobové miesto musíte vyplniť „Sekcia“, „Rad“, „Číslo“, „Typ hrobu“.  

b. Tu ak vyplníte „Počet pochovaných“, tak sa zobrazí formulár Zosnulý.(14. 

Obraz) Vo formulári musíte vyplniť časť „Údaje”.  

V časti Údaje musíte vyplniť „Priezvisko“, „Meno“, „Dátum narodenia“ alebo 

„Rok“, „PSC“, „Obec“, „Dátum úmrtia“ alebo „Rok“, „Dátum uloženia“ alebo 

„Rok“. 

Kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ uložíte zosnulých.  Kliknutím na  tlačidlo 

„Vymazať“ vymažete zosnulých. Kliknutím na  tlačidlo „Koniec“ zmeny 

nebudú uložené. 

 Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte Hrobové miesto.  Kliknutím na  tlačidlo 

„Koniec“ zmeny nebudú uložené.  

Zmena údajov 

Nahraté údaje môžeme editovať - zmeniť, vymazať.  

Zmluva 

Edit 

Otvorte program a v sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Zmluva - Edit. Zobrazí sa formulár- 

Zmluva. (10. Obraz) V časti Zmluva môžete opraviť „Číslo“, „Zmluva od“.  Kliknutím 

tlačidla „Uložiť“ uložíte Zmluvu. Kliknutím tlačidla „Koniec“ zmeny nebudú uložené. 

Vymazať 

V sektore-6 (1. Obraz) zvoľte Menu – Zmluva - Vymazať. Dávajte si pozor!!! Keď vymažete 

Zmluvu tak všetky ostatné súvisiace údaje budú vymazané (Zmluva, Hrobové miesto, 

Zosnulý, Prenajaté obdobia, Výpoveď).  

Prenajaté obdobia 
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V sektore-6 (1. Obraz) zvoľte Menu – Zmluva – Pridať alebo Edit. V časti Obdobie sa dá ku 

zmluve pridať ďalšie obdobie  kliknutím na tlačidlo „Pridať“. Tu sa zobrazí  formulár- 

Obdobia.(12. Obraz). 

V časti Obdobie musíte vyplniť „Predpis od“, „Poplatok na dobu“, „Dátum vystavenia“, 

„Dátum splatnosti“. 

Kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte formulár. Kliknutím na  tlačidlo „Koniec“ zmena 

nebude uložená.  

Máte možnosť aj opraviť danú dobu, kliknutím na tlačidlo „Opraviť“. Zobrazí sa formulár 

Obdobia.(12. Obraz),ktorého časti sú vyplnené. Po ich zmene kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ 

uložíte formulár,  kliknutím na tlačidlo „Koniec“ zmena nebude uložená.  

Za obdobie nájomník platí nejakú sumu. Suma sa eviduje  kliknutím na tlačidlo „Platobné 

údaje“. Zobrazí sa formulár Platobné údaje (15. Obraz). Keď už máte nahraté platby 

k obdobiu, tak sa zobrazia. Po oprave alebo po pridaní platby  kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ 

uložíte platbu,  kliknutím na  tlačidlo „Koniec“ zmeny nebudú uložené. Máte možnosť  

vymazať platbu  kliknutím na tlačidlo „Vymazať“.  

Máte možnosť  vymazať aj danú dobu kliknutím na tlačidlo „Vymazať“. Dávajte si pozor!!! 

Spolu súvisiace údaje budú vymazané (Platobné údaje). Ak je nahratých viac období, tak len 

posledné obdobie sa dá vymazať- tak sa dodržiava súvislosť.  

Výpoveď 

Nájomná zmluva sa určí na dobu neurčitú. V prípade výpovede na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte 

Menu – Zmluva – Výpoveď. Zobrazí sa formulár Výpoveď (12. Obraz). Obsahuje tieto časti: 

  Zmluva -  

 Odôvodnenie -  

V časti Zmluva  musíte vyplniť „Uzatvorený dňa“, a v časti Odôvodnenie musíte vyplniť 

„Odôvodnenie“.  

Po oprave alebo po pridaní  kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte Výpoveď,  kliknutím na 

tlačidlo „Koniec“ zmena uložená nebude. Máte možnosť aj vymazať výpoveď kliknutím na 

tlačidlo „Vymazať“.  
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Hrobové miesta 

Edit 

a. Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Hrobové miesta - Edit. Zobrazí sa formulár 

Hrobové miesta. (13. Obraz) Vo formulári musíte vyplniť časti: 

 Lokalita 

 Hrobové miesto 

V časti „Lokalita“si musíte zvoliť cintorín.  

V časti „Hrobové miesto“ musíte vyplniť „Sekcia“, „Rad“, „Číslo“, „Typ hrobu“.  

aa. Tu ak vyplníte „Počet pochovaných“,  zobrazí sa formulár Zosnulý.(14. 

Obraz) Vo formulári musíte vyplniť časti „Údaje”.  

V časti Údaje musíte vyplniť „Priezvisko“, „Meno“, „Dátum narodenia“ alebo 

„Rok“, „PSC“, „Obec“, „Dátum úmrtia“ alebo „Rok“, „Dátum uloženia“ alebo 

„Rok“. 

Kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ uložíte zosnulých. Kliknutím na  tlačidlo 

„Vymazať“ vymažete zosnulých. Kliknutím na  tlačidlo „Koniec“ zmeny 

uložené nebudú. 

Kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ uložíte Hrobové miesto. Kliknutím na  tlačidlo 

„Koniec“ zrušíme formulár Hrobové miesto. 

Vymazať 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte Menu – Hrobové miesta - Vymazať. Dávajte si pozor!!! Keď 

vymažete hrobové miesto, tak ostatné súvisiace údaje budú vymazané (Hrobové miesto, 

Zosnulý, Prenajaté obdobia, Platobne údaje, Výpoveď).  Hrobové miesto, ktoré už má 

zmluvu, sa nedá vymazať,  musíte ho vymazať  zo zmluvy. 

Zosnulý 

Edit 
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Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Zosnulý - Edit. Zobrazí sa formulár Zosnulý. (14. 

Obraz) Vo formulári musíte vyplniť časti „Údaje”.  

V časti Údaje musíte vyplniť „Priezvisko“, „Meno“, „Dátum narodenia“ alebo „Rok“, „PSC“, 

„Obec“, „Dátum úmrtia“ alebo „Rok“, „Dátum uloženia“ alebo „Rok“. 

Kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ uložíte zosnulých.  Kliknutím na  tlačidlo „Vymazať“ 

vymažete zosnulých. Kliknutím na  tlačidlo „Koniec“ zmeny nebudú uložené. 

Vymazať 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Zosnulý – Vymazať.  

Platobné údaje 

Edit 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Platobne údaje - Edit. Zobrazí sa formulár- Platobné 

údaje. (15. Obraz) 

Po oprave alebo po pridaní platby  kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte formulár,  kliknutím 

na tlačidlo „Koniec“ zmeny nebudú uložené. Máte možnosť aj vymazať platbu  kliknutím na 

tlačidlo „Vymazať“. 

Vymazať 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Zosnulý – Vymazať. 

Nájomník 

Edit 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Nájomníci - Edit. Zobrazí sa formulár Nájomník. (16. 

Obraz) 

V časti Nájomca hrobu musíte vyplniť „Meno a priezvisko/Obchodné meno“, „Rodné číslo“ 

alebo „IČO“, „Číslo OP“ alebo „DIČ/IČ DPH“, „PSC“, „Obec“, „Súpisné č.“. 

Po oprave nájomníka  kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte formulár,  kliknutím na tlačidlo 

„Koniec“ zmeny nebudú uložené.  
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Vymazať 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Nájomníci – Vymazať. Musíte odpojiť nájomníka 

ak je pripojený ku zmluve.  

 

Cintorín 

Edit 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Číselníky, parametre – Evidované cintoríny. Zobrazí 

sa tabuľka Evidované cintoríny. 

Musíte vyplniť „Číslo“, „Názov“, „Adresa“. 

Po oprave cintorína  kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte údaje,  kliknutím na tlačidlo 

„Koniec“ zmeny nebudú uložené. 

Vymazať 

Kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ vymažete cintorín. Dávajte si pozor!!! Aj ostatné súvisiace 

údaje budú vymazané (Cintorín, Zmluva, Hrobové miesto, Zosnulý, Prenajaté obdobia, 

Platobné údaje, Výpoveď). 

Typ hrobov 

Edit 

Na sektore-6 (1. Obraz) zvoľte: Menu – Číselníky, parametre – Typ hrobov. Zobrazí sa 

tabuľka Typ hrobov. 

Musíte vyplniť „Typ“, „Popis“, „Sadzba[EUR]“. 

Po oprave  kliknutím na  tlačidlo „Uložiť“ uložíte údaje,  kliknutím na  tlačidlo „Koniec“ 

zrušíte zmenu. 

Vymazať 
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Kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ vymažete údaje. Dávajte si pozor!!! Aj ostatné súvisiace 

údaje budú vymazané (Typ hrobov, Zmluva, Hrobové miesto, Zosnulý, Prenajaté obdobia, 

Platobne údaje, Výpoveď). 

 

Účet príjemcu 

 

Keď kliknite dvakrát na „Účet príjemcu“ ,tak sa zobrazí tabuľka Účet príjemcu. 

Pridať 

Stlačením šípky dole sa zobrazí nový prázdny riadok. Musíte vyplniť „Číslo účtu“ a „Kód 

banky“.  

Editovať 

Po oprave  kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ uložíte údaje,  kliknutím na tlačidlo „Koniec“ 

zrušíte zmenu. 

Vymazať 

Kliknutím na tlačidlo „Vymazať“ vymažete údaje.  

 

Organizácia 

 

Keď  kliknete dvakrát na „Organizácia“ ,tak sa zobrazí tabuľka Organizácia. 

Editovať 

Musíte vyplniť „Meno organizácie“ a „Meno starostu“, „Súpisné číslo“, „PSC“, „IČO“, 

„DIČ“.  

 

 

Zmluva – text zmluvy od čl. IV 

 

Keď  kliknite dvakrát na „Zmluva – text zmluvy od čl. IV“ ,tak sa zobrazí tabuľka- Editácia. 

Môžete editovať zmluvu od čl. IV.  (22. Obraz) 
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Údaje (DOS) 

 

Keď  kliknite dvakrát na „Údaje (DOS)“ ,tak sa zobrazí okno Údaje (DOS). (23. Obraz) Pri 

prvom otvorení okna program automaticky načíta údaje z  takzvanej „dosáckej“ verzie. 
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III. Inštalácia aplikácie 

 

Na úvod 

 

Návod na inštaláciu popisuje prvotnú inštaláciu programu pre evidencia hrobov vrátane jednej 

databázy. Inštalačné CD pre prvotnú inštaláciu obsahuje všetky programové súčasti, ktoré sú 

potrebné pre spustenie a fungovanie programu. Opakovaná inštalácia (preinštalovanie) už raz 

nainštalovaného a používaného programu môže zapríčiniť stratu údajov v programovej 

databáze!  

Následné úpravy už nainštalovaného a používaného programu sú prevádzané prostredníctvom 

aktualizačných dodatkov (súborov). Aktualizačné dodatky nemusia obsahovať všetky 

programové súčasti, ktoré sú potrebné pre spustenie a fungovanie programu. Preto pomocou 

aktualizačných dodatkov nie je možné previesť plnohodnotnú inštaláciu programu! 

Programový modul pre spracovania hrobových miest je voliteľnou súčasťou informačného 

systému KEO pre obecné alebo mestské úrady. Preto je potrebné, aby pred jeho inštaláciou už 

bol na počítači nainštalovaný základný modul KEO! Popis inštalácie základného modulu nie 

je súčasťou tejto príručky. Na každý počítač (aj v počítačovej sieti) sa inštaluje len jedna 

kópia programového modulu evidencia hrobov.  

Charakteristika inštalovaného programu 

Programový modul je určený pre operačný systém Windows XP, Windows Vista alebo 

Windows7. Program spolupracuje s lokálnym databázovým serverom ADS (Advantage 

Database Server). Lokálny databázový server ADS je voľne šíriteľná databázová podpora 

spoločnosti Extended Systems inc. Zabezpečuje prepojenie jednotlivých programových 

modulov na lokálnu databázu spracovávaného zamestnávateľa. Lokálny databázový server je 

súčasťou základnej inštalácie programu. 

Základné podmienky pre úspešnú inštaláciu 

bových miest je určený pre operačný systém 

Windows XP, Windows Vista alebo Windows7. Inštaláciu programového systému 

zabezpečuje inštalačný program, ktorý je funkčný len v operačnom systéme Windows! 

musí byť nainštalovaný kompletný 

operačný systém Windows. Nesmie byť poškodená registračná databáza operačného systému. 

Doporučené súčasti Windows: Zálohovací systém (BackUp), Programy pre kontrolu a údržbu 

diskov (ScanDisk, Defrag), Internet Explorer s funkčným prepojením na Internet, poštový 

klient pre posielanie a prijímanie elektronickej pošty. 

v4.0 (je súčasťou štandardnej inštalácie Windows). 

nesmú bežať na pozadí žiadne aplikačné programy. Inštaláciu 

musí prevádzať používateľ s prístupovým právom administrátora. 

modul pre nastavenie licenčného čísla. 
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Umiestnenie inštalovaných častí 

Pri dodržaní doporučeného adresára pre inštaláciu programu (t.j. C:\KEO\EVHroby\) sa 

umiestnia jednotlivé programové súčasti na pevný disk nasledovne: 

 Lokálny databázový server a login server 
Cesta: C:\KEO\EVHroby\ace32.dll, 

C:\KEO\ EVHroby \adsloc2.dll, 
C:\KEO\ EVHroby \axcws32.dll, 

 Modul Evidencia hrobov 
Cesta: C:\KEO\ EVHroby \ EVHroby.exe, 

C:\KEO\ EVHroby \ErrorLogFile.log, 

 Predlohy pre tlačové zostavy 
Cesta: C:\KEO\ EVHroby \DefReporty \... 

POZNÁMKA: Názov programu EVHroby ako aj názov adresára pre inštaláciu \EVHroby\ sa môže 
v prípade potreby odlišovať pri inštalácii ďalších verzií programu. 

 

Popis inštalácie 

Inštaláciu programu je možné previesť z inštalačného CD alebo priamo z pevného disku 

počítača na ktorý bol prekopírovaný inštalačný súbor (EVHrobyxxxx.exe). Inštaláciu spustíme 

potvrdením súboru EVHrobyInstallxxxx.exe. Inštalačný program vo forme sprievodcu 

inštaláciou bude riadiť ďalší priebeh inštalácie.  

 

1. Obraz: Postup inštalácie-1 
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Po úvodnej obrazovke, ktorá upozorňuje na nutnosť ukončiť ostatné programy sa zobrazí 

obrazovka s licenčnými podmienkami. Pokračovanie v inštalácii programu sa viaže na súhlas 

s uvedenými licenčnými podmienkami.  

 

 

2. Obraz: Postup inštalácie-2 

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, môžete ukončiť inštaláciu programu. Ak súhlasíte 

s licenčnými podmienkami, nasleduje obrazovka s informáciou o ďalšom postupe pri 

inštalácii. 
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3. Obraz: Postup inštalácie-3 

Pri pokračovaní v procese inštalácie sprievodca inštaláciou ponúkne štandardné umiestnenie 

(cieľový disk a adresár) inštalovaného programu.  
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4. Obraz: Postup inštalácie-4 

 

5. Obraz: Postup inštalácie-5 
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6. Obraz: Postup inštalácie-6 

Ak program ešte nebol inštalovaný, zoznam ponúkaných cieľových diskov obsahuje všetky 

pevné disky na počítači. Ak už bol program nainštalovaný, zoznam cieľových diskov 

obsahuje len pevný disk na ktorom sa nachádza predchádzajúca inštalácia programu. 

Doporučujeme pri prvej inštalácii zachovať ponúkané nastavenie (C:\ [Pevný disk]. 

 

7. Obraz: Postup inštalácie-7 

Nasleduje rekapitulácia nastavených parametrov pre inštaláciu. Z tejto obrazovky je možný aj 

návrat na predchádzajúce obrazovky pre opakované nastavenie alebo zmenu parametrov pre 

inštaláciu. Ak súhlasia všetky nastavené parametre, potvrdením ovládača Inštalovať sa spustí 

samotný proces kopírovania jednotlivých súčastí programu na pevný disk. 

Inštalačný program priebežne zobrazuje proces kopírovania súborov. Po prekopírovaní 

všetkých súborov a úprave prostredia Windows pre potreby nainštalovaného 

programu (doplnenie programových ikon do ponuky Štart, úprava registrov Windows atď.) 

sprievodca inštaláciou ukončí inštaláciu programu. Po úspešnom ukončení inštalácie je možné 

spustenie programu pre mzdovú evidenciu z programovej ponuky základného modulu KEO. 

POZNÁMKA: V EVHrobyxxxx.exe xxxx znamená verziu programu. 

Popis odinštalovania programu 

Odinštalovanie je možné previesť pomocou voľby v ponuke ŠTART – OVLÁDACIE 

PANELY – Odinštalovať program (názov pre Windows7).(obrazovka vo Windows7) 
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8. Obraz: Postup odinštalovania programu -1 

 

9. Obraz: Postup odinštalovania programu -2 

 

10. Obraz: Postup odinštalovania programu -3 

V zozname vyberieme požadovaný program, ktorý je treba odstrániť a potvrdíme ovládač na 

prevedenie tejto akcie. Program pre odinštalovanie prevedie odstránenie jednotlivých súčastí 

vybraného programu (okrem programovej databázy a pracovných súborov – tieto je potrebné 

odstrániť ručne). (potvrdenie pre odinštalovanie programu) (ukončenie procesu 

odinštalovania programu) 


