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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš  

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

 
 
 
Vážený užívateľ programu KEO, 
 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať aktuálne verzie 
jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Aktualizácia 2012/01 :   Základný modul v7.25        - požadovaná verzia na disku minimálne v7.20 
                                      Účtovníctvo v7.24               - požadovaná verzia na disku v7.23 
                                      Mzdy v6.82                         - požadovaná verzia na disku v6.81 
                                      Registre v6.54                     - požadovaná verzia na disku minimálne v6.52 
                                      Dane a poplatky v6.71        - požadovaná verzia na disku v6.70 
                              
UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie týchto modulov, inštaláciu nie je možné 
                               previes ť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je potrebný    
                               ZÁKLADNÝ MODUL, ten s a musí inštalova ť ako prvý ! Nachádza sa v adresári                                 
                               ZAK-725. Bez inštalá cie tohto podsystému nie je možné previes ť ostatné aktualizácie !  
                               Užívate ľom   sie ťových   verzií  je  nutné  inštalova ť  aj  sie ťovú  nadstavbu  z 
                               adresára LAN ! Pred s pustením inštalácií jednotlivých podsystémov, progr am KEO 
                               musí by ť ukon čený ! 
 
Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie z týchto 
adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať disk (implicitne C), 
na ktorom program KEO existuje ! 
 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár UCT-724 – Ú čtovníctvo v7.24  
 
ÚČTOVNÍCTVO – VÝKAZY k 31.12.2011 
Nezabudnite preúčtovať zostatok účtu 431 na účet 428. 
Malé obce predkladajú výkazy:  FIN 1-04, SFOV 1-01, SFOV 2-01, FIN 6-01, FIN 7-04 
Veľké obce predkladajú: všetky výkazy v programe okrem FIN 2-04 
     POSTUP: 
     Výkazy najprv vytvoríte a skontrolujete vo voľbe - Medzivýkazové kontroly. 
Keď sú výkazy skontrolované, prípadne opravené rozdiely, ktoré vznikli zo zaokrúhľovania, potom ich môžete 
uložiť (odporúčame USB kľúč, resp. disketu). 
Postup pri výkaze 6-01 
Výkaz 6-01 musíte na obrazovke vyplniť ručne nakoľko do výkazu sa požaduje uviesť prvý rok čerpania, rok 
splatnosti, dátum výplaty úroku podľa jednotlivých dlhov. 
Do výkazu patria zostatky na účtoch: 322,461,231,232,249,273,474,479. 
1. V stĺpci „a“ symbol dlhového nástroja sa uvádzajú nasledovné symboly:  

      
2. V stĺpci „b“ sa uvádza kód meny podľa kurzového lístka NBS (napr. EUR, SKK..) 
3. V stĺpci „1“ sa uvádza prvý rok čerpania dlhov v tvare RRRR (napr. 2009) 
4. V stĺpci „2“ sa uvádza rok podľa zmluvy v ktorom má byť dlh splatený v tvare RRRR. 
5. V stĺpci „3“ sa uvádza ročná suma úroku v mene eur. 
6. V stĺpci „4“ sa uvádza dohodnutý deň a mesiac platby úroku v tvare DDMM a ak sa úrok    
    platí viacerými platbami, uvedie sa dátum poslednej platby.  
7. V stĺpci „5“ sa uvedie nesplatená čiastka dlhu (bez úrokov a záväzkov) k 31. decembru   
    výkazového roka. V mene EUR. 
8. V stĺpci „6“ sa uvádza nesplatená výška dlhov (bez úrokov a záväzkov) voči zahraničným    
    veriteľom. V mene EUR. 

Druh dlhového nástroja Symbol 

Emitované dlhopisy ED 

Zmenky Z 

Bankové úvery BU 

Investičné dodávateľské úvery IDU 

Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania SFRB 

Návratné finančné výpomoci prijaté od subj.verej.správy NFV 

Úvery od zahraničných vlád UZV 

Finančný prenájom FP 

Ostatné nebankové pôžičky OST 
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Ak nemáte žiaden dlh, je potrebné vytvoriť nulový výkaz, tým spôsobom, že ho otvoríte, opustíte a vytvoríte 
spojovací súbor. 
 
UZÁVIERKA ROKA – PRECHOD NA NOVÝ ROK 
Upozornenie! Keď prejdeme do nového roka 2012 a začnete účtovať, už v starom roku 2011 nič neopravujeme! 
Jednoduchý postup: (potvrdzujeme voľby) 
V decembri 2011 voľbou uzávierka mesiaca prejdeme do 13. obdobia.  
13. Obdobie   1. Uzatvorenie účtovných kníh 
                       2. Editovanie do denníkov 
                       3. Kontrolné zostavy – povytláčať (hlavná kniha atď..) 
                       4. Zmeniť obdobie (potvrdením voľby Vás prenesie do 14.obdobia) 
14. Obdobie   1. Otvorenie účtovných kníh 
                       2. Editovanie do denníkov 
                       3. Kontrolné zostavy – povytláčať (hlavná kniha atď..) 
                       X. Zmeniť obdobie (potvrdením voľby Vás prenesie do 15.obdobia) 
15. Obdobie  1. Prechod na nový rok (potvrdením voľby Vás prenesie do januára 2012) 
 
 
 
Adresár MZD-682 – Mzdy v6.82 zo d ňa 12.01.2012 
 
Zmeny a rozšírenia programu 
1. Ročné zúčtovanie dane pre rok 2011. Základná nezdaniteľná časť 3559.30 Eur, 6xMinMzda 1902.- Eur, 

12xMinMzda 3804.- Eur. 
2. Ukončenie(prerušenie) zdravotného poistenia počas neplateného voľna, neospravedlnenej absencie a DPN. 

Ak doby trvajú celý mesiac, poistenec nie je vo výkaze! 
3. Upravený export pre Win32. Zároveň je prístupný aj v základnom menu pre opakovanie exportu údajov po 

oprave. 
4. Do dovolenkového priemeru starostu sa nenapočítava 1/12 odmien.  
5. V mesiaci január sa nulujú kumulatívne VZ z minulého roka pre nepravidelný príjem. 
6. Doplnené číselníky: minimálna mzda pre 2012 v sume 327.20 Eur, časový fond pre rok 2012, platy 

pedagogických zamestnancov a starostov. 
7. Pre ročné zúčtovanie ZdPo doplnený výkaz pre rok 2011.  
8. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti pre rok 2011/2012. 
9. Úprava prevodného príkazu pre nové daňové čísla účtov (6-10/4). Oprava prevodného príkazu pre zrážky. 
 
Postup prevedenia reinštalácie 
1. Uložte vypočítané mzdy do archívu. 
2. Ukončite program KEO (pre školy EBS). Spustite inštalačný program INSTALL.EXE a nainštalujte novú 

verziu programu. 
3. Vytvorte v novej verzii programu bezpečnostnú kópiu spracovania.  
 
Prechod na program vo Win32 
1. Preveďte výpočet a spracujte mzdy za mesiac 12/2011. Presuňte vypočítané mzdy za 12/2011 do archívu 

mzdových zložiek. 
2. V  príprave údajov za mesiac 01/2012 vytvorte zostavu pre finančnú rezervu na nevyčerpanú dovolenku a 

preveďte zostatky dovolenky do nového roka. 
3. V základnej ponuke zopakujte prevod údajov do Win32 (voľba 9.Export Win32 ). Ostatné činnosti pre import 

údajov do programu pre Win32 sú popísané v dokumentácii k programu pre Win32 na inštalačnom CD. 
 
UPOZORNENIE! 
Činnosti spojené s rokom 2011, napríklad ročné zúčtovanie dane, výkaz pre ročné zúčtovanie zdravotného 
poistenia atď. budú aj počas roka 2012 prístupné v programe pre MSDOS. Výpočet miezd od 01/2012 je 
zabezpečený v programe pre Win32. 
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Adresár REG-654 – Registre v6.54  
 

V novej verzii došlo k zmene štruktúry niektorých súborov, preto pred inštaláciou  Registre v6.54 
spustite zálohovanie ešte v starej verzii aspo ň na pevný disk . Pri prvom spustení v6.54 prebehne 
automatická zmena štruktúry databázy (reinštalácia na v6.54 – číselník ulíc, číselník volebných miestností). 

Nová verzia Registre v6.54 obsahuje aktualizované volebné oznámenia a zoznamy voličov pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky. Podmienky úspešnej tvorby volebných oznámení a zoznamov voličov pre 
voľby do NR SR: 

• Občania, ktorí majú právo voliť, musia mať založenú kartu v kartotéke dospelých. Nezabudnite preradiť 
deti vo veku 15 rokov a viac do kartotéky dospelých. 

• Ďalej na karte v kartotéke dospelých musia mať oprávnení voliči nastavený znak registrácie na 1, údaj 
Prechodné bydlisko na N (Nie) a údaj Nesvojprávny na N (Nie). 

• Nezabudnite vyradiť z databázy odsťahovaných a zosnulých občanov. Keď máte všetky  karty 
aktualizované,  je potrebné potvrdiť voľbu 2.Aktualizácia / 3.Vyradenie z kartotéky. 

• Obyvatelia musia mať v evidencii vyplnený názov ulice podľa číselníka ulíc. Zoznam občanov s 
nesprávnym názvom ulice môžete zobraziť vo voľbe 4.Tlač / 1.Preddefinované zostavy / 2.Výbery 
/1.Kontrolné zostavy / 4.Zivi – chybný názov ulice. 

•  V číselníku regiónov musí byť definovaná každá ulica z číselníka ulíc s platným číslom regiónu. V 
číselníku regiónov musia byť nahraté všetky ulice aj v prípade, že máte len jeden región (volebný 
okrsok). 

• Pre každé číslo regiónu musí byť doplnená volebná miestnosť s adresou v číselníku volebných 
miestností. (KEO – Registre – Obyvatelia – Číselníky, parametre – Aktualizácia – Volebné miestnosti - 
Voľby) 

• Menný súpis – stály zoznam voličov musí byť aktualizovaný ku dňu (10.03.2012). 
 

Ako pripravi ť a vytla čiť volebné oznámenia a zoznamy oprávnených voli čov 
Keď máte databázu skontrolovanú a aj stály zoznam voličov je aktualizovaný ku dátumu volieb, môžete tlačiť 
volebné oznámenia a zoznamy voličov cez voľbu 4.Tlač-1.Preddefinované zostavy- 3.Zoznamy- 2.Volebné 
zoznamy – 1.Voľby – 1. Parlamentné voľby. Ďalej bude potrebné vyplniť parametre volieb nasledovne: 

• Názov obce (skloňovaný tvar) v(o)– doplňte skloňovaný tvar názvu obce (mesta), napr. Veľkom Krtíši. 
• Okrsky– sem môžete doplniť volebné okrsky, ktoré chcete tlačiť alebo stlačte len Enter . 
• Dátum volieb do NR SR - zadajte 10.03.2012 
• Volebný kraj, okres– najprv je číslo kraja, potom názov kraja a číslo okresu zo základných parametrov. 
• Zobr. č. bytu (A/N)– zadajte N (Nie). 
• Voľby do NR SR sa konajú od– doplňte čas, o koľkej je začiatok volieb (napr. 7.00) 
• Zobraziť aj voličov s vydaným voličským preukazom– zadajte A (áno) keď chcete voličov s voličským 

preukazom vyškrtnúť zo zoznamu voličov ručne. Keď zadáte N (Nie), program voličov s vydaným 
voličským preukazom nezaradí do zoznamu vôbec. 

Po potvrdení posledného údaja na otázku Je aktualizovaný stály zoznam voli čov ku dátumu volieb 
10.03.2012 ? potvrďte voľbu Áno a program začne spracovávať zoznamy podľa Vami nastavených parametrov. 
Volebné oznámenia nájdete pod voľbou 4. Volebné oznámenia. Najprv sa zobrazí zoznam voličov. Voličom, 
ktorým chcete generovať oznámenia, prepíšte údaj Tlac z N na A. Sú prístupné nasledovné možnosti: F2 – do 
formulára (keď idete tlačiť na originálne tlačivo - len údaje), F3 , F4 - na vo ľný list (tlačí celý text volebného 
oznámenia s údajmi a to buď jedno oznámenie na jednu stranu alebo dve oznámenia –F4). Predtým, než začnete 
hromadne tlačiť volebné oznámenia, najprv treba prispôsobiť tlač a rozmiestnenie údajov na formulári k 
možnostiam tlačiarne, ktorú používate. Stlačením F4 ( – úprava) na zostave sa dostanete do úpravy šablóny 
volebných oznámení, kde môžete nastaviť umiestnenie jednotlivých údajov na papieri pri tlači. Zoznam voličov 
pre tlač volebných oznámení je triedený podľa priezviska a mena. Implicitné triedenie môžete zmeniť stlačením 
klávesu F5 . Zoznam voličov nájdete pod voľbou Abecedné zoznamy. Môžete potvrdiť buď ‘1.Zoznam voli čov 
(písmo Compressed 17CPI) ’ alebo ‘2.Zoznam voli čov (písmo Elite 12CPI) ’. Druhý zoznam (písmo Elite 12CPI) 
používa väčšie písmo.  
 
Oznámenia o čase a mieste konania volieb v jazyku národnostných menšín 
    Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení 
zákona č. 204/2011 Z. z. obce podľa osobitného predpisu zašlú oznámenie v štátnom jazyku a v jazyku 
národnostnej menšiny. Možnosť tlačiť oznámenie o čase a mieste konania volieb v jazyku národnostnej menšiny 
je možné len do formulára a to pri tlači oznámení Shift+F2  (rozloženie údajov ako na oznámení v štátnom jazyku) 
alebo Shift+F3 (rozloženie údajov ako na oznámení v maďarskom jazyku). Parametre programu a niektoré 
číselníky boli rozšírené o názvy v jazyku národnostnej menšiny. Keď sú tieto údaje doplnené do programu, pri 
tlači oznámení v jazyku národnostnej menšiny (Shift+F2, Shift+F3) program zobrazí názov obce, názvy ulíc a 
názov volebnej miestnosti v jazyku národnostnej menšiny, v opačnom prípade v štátnom jazyku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  

Adresár DAN-671 – Dane a poplatky v6.71  
 

V novej verzii došlo k zmene štruktúry niekoľkých súborov, preto pred inštaláciou Daní a poplatkov v6.71 
spustite zálohovanie ešte v starej verzii aspoň na pevný disk. Pri prvom spustení v6.71 prebehne automatická 
zmena štruktúry databázy (reinštalácia na v6.71).   

V programe Dane a poplatky v6.71 je odblokovaný prechod na nový rok (2012). Po spustení voľby 
program ponúkne všetky preplatky a nedoplatky, ktoré eviduje k aktuálnemu dňu. Nastavením výberu A / N 
môžete určiť, ktoré nedoplatky a(lebo) preplatky má program preniesť do ďalšieho zdaňovacieho obdobia a ktoré 
nie. Voľba prechod na nový rok obsahuje aj kontrolnú zostavu. Je to opis nedoplatkov a preplatkov, ktoré 
prenesie program do ďalšieho zdaňovacieho obdobia. Keď nedoplatky a preplatky máte skontrolované, môžete 
spustiť prechod na nový rok. Pri prechode na nový rok program aktualizuje súbor nedoplatkov a vygeneruje nové 
predpisy na rok 2012. Samotný prechod v programoch Miestne dane a poplatok  a Daň z nehnute ľností  nájdete 
vo voľbe Číselníky, parametre – Prechod na nový rok . Voľba Prechod na nový rok pre programy Ostatné 
poplatky  a Vodné a sto čné je spolo čná  a nájdete ju v programe Ostatné poplatky. To znamená, že po spustení 
prechodu na nový rok v ostatných poplatkoch bude zmenené obdobie  aj v programe Vodné a stočné.   

Nové sadzby miestnych daní schválené vo VZN pre rok 2012 nastavte v programe až po prechode na 
nový rok. Teda až vtedy, keď v programe je zdaňovacie obdobie 2012. V opačnom prípade by mohli pri prechode 
vzniknúť nezmyselné nedoplatky alebo preplatky. Samotný prechod na nový rok je možné spustiť len raz. Ďalšia 
zmena zdaňovacieho obdobia je možná len cez voľbu Zmena obdobia. Keď ste v zdaňovacom období 2012, 
môžete v číselníkoch aktualizovať sadzby platné pre rok 2012. Takisto je potrebné zmeniť v parametroch číslo 
VZN, aby program pri tlači rozhodnutí v odôvodnení zobrazil správnu hodnotu.  Nezabudnite na výkaz o dani z 
nehnuteľností ! Povinnosť predložiť výkaz o dani z nehnuteľností Vám vyplýva z § 104 ods. 13 zákona  č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších predpisov. Správca dane predkladá výkaz  do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia na 
tlačive, ktorého vzor určilo Ministerstvo financií SR.  Podklady pre vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností v 
programe KEO nájdete vo voľbe KEO / Dane a poplatky / Dane a poplatky od 2009 / Daň z nehnuteľností / 
Tlačové zostavy / Rozbory / Výkaz o dani z nehnuteľností. Výkaz môže byť zobrazený za aktuálne zdaňovacie 
obdobie (vtedy prebieha aj výpočet údajov) alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Keď chcete zobraziť 
výkaz za rok 2011, postupujte nasledovne:   

• Spusťte program KEO / Dane a poplatky / Dane a poplatky od 2009 / Daň z nehnuteľností / Tlačové 
zostavy.  

• Cez voľbu Z. Sledované obdobie zmeňte obdobie na 2011. Keď máte v programe ešte obdobie 2011, 
tento krok môžete preskočiť. .   

• Potvrďte voľbu 4.Rozbory / 2.Výkaz o dani z nehnuteľností / 1.Vytvoriť výkaz za rok 2011 a program 
vytvorí podklady pre vyplnenie výkazu. Keď prebehne výpočet, program ponúkne tri možnosti:   

• Výkaz o dani z nehnuteľností – túto tlačovú zostavu vytlačte (F6) a prepíšte z nej údaje do 
elektronického formulára z Datacentra.  !!! Pozor !!! Neposielajte do Datacentra tlačovú zostavu 
vytlačenú priamo z programu KEO ! Výkaz sa odovzdáva na tlačive, ktorého vzor určilo MF SR. 
Je na internetovej stránke Datacentra (www.datacentrum.sk) –> Informácie pre odbornú 
verejnosť -> Formulár Dzn  pre údaje za rok 2011.  

• Platby a nedoplatky /rozpis/ - je kontrolná zostava (podklad pre podklad), na ktorej sú 
samostatne zobrazené predpisy, platby a nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia a 
za aktuálne zdaňovacie obdobie.   

• Export údajov výkazu – keď nechcete ručne prepisovať údaje z KEO do elektronického výkazu, 
je možné tieto údaje exportovať (F10), automaticky načítať do EXCEL-u a odoslať do 
Datacentra. Pre KEO je vytvorený doplnkový modul VDN€ 2011, ktorý bude na domovskej 
stránke KEO (www.keo.sk).    

Tento doplnkový modul načíta údaje z KEO do formulára Dzn, uloží výkaz v predpísanom tvare a(lebo) odošle ho 
do Datacentra v prílohe emailovej správy. Keď stlačíte F10 – Export  v programe KEO a nemáte inštalovaný 
doplnkový modul VDN€, program vypíše chybu Zle zadaný adresár pre export.   

 Keďže v novej verzii programu Dane a poplatky došlo k  zmene štruktúry niekoľkých súborov, do 
aktuálnej verzie nebude možné načítať bezpečnostné kópie vytvorené v nižšej verzii programu. Preto po 
úspešnej inštalácii a kontrole databázy zálohujte údaje ešte raz. 
 
Nové vzory rozhodnutí na vyrubenie miestnych daní p re rok 2012 
 
 Od zdaňovacieho obdobia 2012 obec ako správca dane podľa zákona č. 548/2011 Z. z., ktorým sa v č. III. 
mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady vyrubuje miestne dane a poplatok za komunálne odpady rozhodnutím  (nie platobným 
výmerom).  Z tohto dôvodu v programe bolo potrebné vykonať niekoľko zmien. Názov voľby v tlačových 
zostavách Platobné výmery, rozhodnutia je zmenený na Rozhodnutia, výzvy, príkazy a voľba Platobné výmery je 
premenovaná na Rozhodnutia na vyrub. dane  v moduloch Daň z nehnuteľností a Miestne dane a poplatok. 
Predlohy rozhodnutí na vyrubenie miestnych daní v roku 2012 sú doplnené do programu podľa vzorov 
uverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR (http://www.finance.gov.sk/) a to pre daň 
z nehnuteľností (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8106) ako aj pre ostatné druhy miestnych daní 
a poplatku za komunálny odpad (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8108). Sankčný úrok v programe 
je premenovaný na úrok z omeškania / §156 zákona č. 563/2009 Z. z./.  
Pre zdaňovacie obdobie 2012 bolo potrebné v programe aktualizovať niekoľko ďalších tlačových zostáv /výzvy na 
zaplatenie daňového nedoplatku, rozhodnutia na vyrubenie úroku z omeškania/ z dôvodu zmeny zákona o správe 
daní / 1.1.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 
a doplnení  niektorých zákonov a zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov bol zrušený/. 


