Evidencia obyvateľstva


     Úvod
     Program je vytvorený pre OS Windows 98 a vyššie verzie. 

Upozornenie: Ak používate operačný systém Windows Vista, Windows 7 prosím nastavte pre bezproblémový chod programu nasledovne:

Kliknime pravým tlačidlom myši na ikonu programu, vyberme z ponuky Vlastnosti->Kompatibilita. Označme možnosť Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom a vyberme Windows XP (Service Pack 3). Rovnako označme aj Spustiť tento program ako správca.

     Systém slúži na sledovanie evidencie obyvateľstva. Umožňuje prihlásiť dospelých obyvateľov a detí na trvalý pobyt, prechodný pobyt, prihlásiť dieťa pri dovŕšení 15 rokov, sledovať zmenu trvalého pobytu vrámci obce, odhlásených občanov, zomrelých občanov. Umožňuje robiť volebné zoznamy, oznámenia , rôzne prehľady, demografické údaje.


     Dôležité  
     Od 1.7.2006 sa legislatíva zmenila hlavne v tom, že deti sa na trvalý pobyt prihlasujú na samostatnej karte. Pôvodné karty (do 31.06.2006) boli postavené tak, že deti boli uvedené na karte rodiča. Je potrebné si uvedomiť, že karty zaznamenané do 30.06.2006 sa nemenia. Dieťa je naviazané naďalej na rodičov. Bolo by pre Vás dobré, keby ste starý spôsob zaznamenávania, v ktorom najskôr zaznamenáte rodiča a k nemu už zo samostatných prihlasovacích kariet zaznamenáte deti, ponechali. Ak to nebudete robiť, tak v žiadnom prípade nebudete mať správne prepojenie na iné podsystémy, ako napríklad prepojenie na Dane a poplatky (napríklad smetné, kde sa vyrubuje predpis aj podľa počtu detí daňovníka). Skreslené budú aj iné výstupy (napríklad rodinní príslušníci, ...).  Program Vám umožní zaznamenať deti samostatne. Dieťa však môžete zaznamenať aj tak, že ho naviažete na zákonného zástupcu, ktorý je v súbore dospelých občanov prihlásených na trvalý pobyt (matka, otec, iný zákonný zástupca). Ak sa rozhodnete "nepreviazať" dieťa na zákonného zástupcu zo súboru občanov prihlásených na trvalý pobyt, tak budete musieť zadať zákonného zástupcu samostatne do súboru zákonných zástupcov. Ak však budete chcieť vedieť, či majú rodičia deti, resp. kto sú rodičia daného dieťaťa, tak sa to nedozviete.




     Práca so systémom  

     Heslá   
     Po spustení programu zadajte meno a heslo. Prvýkrát zadajte meno: spravca a heslo: spravca. Vlastné meno a heslo zadáte v časti: Servis, Zmena hesiel a práv. Ak nechcete program spúšťať cez heslá, vytvorte nový kód a do mena a hesla nevložte žiaden text. 

     Inicializácia užívateľa programu   
     Po spustení programu sa objaví inicializačné okno, do ktorého zaznamenajte inicializačné údaje obce: Typ úradu, kód úradu, názov obce, IČO, kód kraja, okres, spôsob určovania adresy (S-súpisným číslom (bez ulíc),O-orientačným číslom). 
     
     Popis programu 

I.	Prihlásenie občana
	
     
I.1 Prihlásenie občana na trvalý pobyt
/Prihlásenie dospelého občana a dieťaťa na trvalý pobyt/
Prihlasovanie dospelého občana na trvalý pobyt. Na karte sú všetky informácie tak, ako ste boli zvyknutí z pôvodnej evidencie obyvateľstva pod OS DOS. Je na vás, či ich vyplníte alebo aspoň čiastočne vyplníte. Položky označené červenou farbou je nutné vyplniť. Ak ich nevyplníte, nebude môcť robiť niektoré prehľady, ktoré Vám pomáhali doposiaľ vo vašej práci (rodinní príslušníci,...). Kartu sme ponechali v pôvodnom stave aj preto, aby ste sa mohli dostať k už zaznamenaným údajom v predchádzajúcom programe pod OS DOS. Keď uložíte dospelého, sprístupni sa vám možnosť zaznamenať k tomuto dospelému dieťa. Stlačte tlačidlo "Deti". Sprístupni sa prihlasovací lístok pre dieťa. Zadajte správne priezvisko, meno, rodné priezvisko. Určite, či daný dospelý, ku ktorému dieťa prihlasujete, je dieťaťu matkou, otcom resp. je to Iný občan prihlásený na trvalý pobyt (teta, strýko, babka,...).
Dieťa bude mať rovnakú adresu trvalého pobytu ako dospelý. Adresa predchádzajúceho pobytu sa preddefinuje rovnaká, ako má dospelý. Ak je však predchádzajúci pobyt dieťaťa iný ako je predchádzajúci pobyt zákonného zástupcu, máte možnosť ho opraviť. 

V tejto časti programu je možné dieťa zapísať len tak, že ho previažete na práve zaznamenanú dospelú osobu na trvalý pobyt. 

Počas záznamu sa vykonávajú rôzne kontroly. Napr. kontrola na Číselník ulíc. Ak ulica neexistuje v Číselníku ulíc, tak program Vám umožní urobiť zápis tejto ulice do číselníka. Kontrola veku. Program nedovolí zaznamenať do súboru dospelých dieťa a opačne. Kontroly pohlavia.,...

I.2 Prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt
/Prihlásenie len dieťaťa na trvalý pobyt/

Prihlasovanie len dieťaťa na trvalý pobyt. Prihlasovacia karta je rovnaká ako u dospelého občana. Položky označené červenou farbou je nutné vyplniť. Na karte dieťaťa musí byť zákonný zástupca. Dieťa je možné prihlásiť samostatne, ale aj tak, že ho previažete na dospelú osobu zo súboru občanov na trvalom pobyte. Doporučujeme túto cestu.

Po zadaní priezviska, mena, rodného priezviska, musíte zadať u koho dieťa býva (kto je vlastne zákonným zástupcom dieťaťa. Program umožňuje 4 možnosti:

1. Dieťa býva u matky - M-Matka - matka sa musí nachádzať v súbore občanov na trvalom pobyte. Adresa trvalého pobytu aj predchádzajúceho pobytu sa dotiahne od matky. Aby sa dotiahli údaje matky, je potrebné zadať rodné číslo matky resp. stlačiť tlačidlo vedľa rod. čísla matky a napísať priezvisko a meno matky. Je nastavené približné vyhľadávanie. Priezvisko a meno nemusíte zadať presne. Ak sa matka volá napr."Javorová Eva", tak, ak zadáte do priezviska len "Ja" a meno necháte prázdne, program vám ponúkne všetkých občanov, ktorých priezvisko začína na "Ja" (Jantárova, Javor, Javorova,...).

2. Dieťa býva u otca - O-Otec - otec sa musí nachádzať v súbore občanov na trvalom pobyte. Postup je rovnaký ako je popísané pre matke.

3. Dieťa býva u iného občana - I-Iný občan prihlásený na trvalý pobyt - občan sa musí nachádzať v súbore občanov na trvalom pobyte. Jedná sa o zákonného zástupcu, ktorému bolo zverené dieťa do opatery (dedko, babka, strýko, teta,...). Adresa trvalého pobytu aj predchádzajúceho pobytu sa dotiahne od zákonného zástupcu. Postup je rovnaký ako je popísané pre matke.

4. Zákonný zástupca nepreviazaný cez rodné číslo. - ide o občana, ktorý sa môže ale aj nemusí nachádzať v súbore občanov na trvalom pobyte. Dieťa vlastne nepreviažete s občanom v súbore občanov na trvalom pobyte. Ak si zvolíte túto voľbu, musíte dieťaťu vložiť všetky údaje o trvalom pobyte, o predchádzajúcom pobyte. Zároveň musíte vložiť zákonného zástupcu a to tak, že stlačíte tlačidlo Zák.zástupca,opatrovník, vedúci prísl.zar. Otvorí sa ďalšie okno pre zákonného zástupcu. Vložte potrebné údaje pre zákonného zástupcu a uložte ich. 

Upozornenie: Pri tejto voľbe musíte zaznamenávať nielen viac údajov, ale aj stratíte dôležité informácie ohľadom rodinných vzťahov. Taktiež previazanosť na iné podsystémy ako sú napr. Dane a poplatky (smetné) bude nekorektná. Nebude možné zistiť počet ľudí jednej domácnosti pri vyrubovaní napr. poplatku za smeti. Nebudete vedieť zistiť kto je rodičom dieťaťa a naopak, ktoré dieťa patrí ku ktorému rodičovi. Preto, ak budete chcieť využívať rôzne prehľady tak, ako ste boli zvyknutí, tento bod programu využívajte len v nevyhnutných prípadoch. 

I.3 Narodenie dieťaťa
Prihlásenie dieťaťa na TP pri narodení. Dieťa nemá predchádzajúci pobyt.

I.4 Prihlásenie občana pri vydaní OP (dovŕšení 15 rokov)
Otvorí sa súbor detí. Ak dieťa dosiahne 15 rokov, tak je potrebné ho presunúť do súboru občanov v tejto voľbe. Riadky obsahujúce deti, ktoré dovŕšili 15 rokov, sa podfarbia červenou farbou.

I.5 Prihlásenie občana na prechodný pobyt
Prihlásenie dospelých aj detí na prechodný pobyt.


    II. Zmena pobytu


II.1 Zmena trvalého pobytu dospelého
Meníte trvalý pobyt vrámci obce dospelému občanovi. Ak sú na tohto občana previazané detí, meníte trvalý pobyt vrámci obce aj všetkým deťom.


II.2 Zmena trvalého pobytu dieťaťa
Meníte trvalý pobyt vrámci obce len dieťaťu. Ak je dieťa napojené na dospelého občana, tak dospelému občanovi sa trvalý pobyt vrámci obce automaticky nezmení.


    III. Vyradenie občana


III.1 Odhlásenie občana z trvalého pobytu, dospelého
Odhlásenie dospelého občana. Program umožňuje súčasne s dospelým občanom odhlásiť z trvalého pobytu aj všetky deti, ktoré sú na neho prepojené. Ak neodhlásite súčasne všetky deti, je potrebné v karte detí zmeniť zákonného zástupcu. Napríklad, ak aj otec aj matka bývajú na tej istej adrese a deti sú zapísané na otca a ak rodičia sa rozvedú a deti zostanú naďalej na tej istej adrese v zákonnom opatrovníctve matky, je potrebné deti previazať na matku (vo vyhľadávaní občanov). 

III.2 Odhlásenie občana z trvalého pobytu, dieťaťa
Odhlásenie len dieťaťa z trvalého pobytu.

III.3 Úmrtie občana, dospelého
Úmrtie dospelého občana

III.4 Úmrtie občana, dieťaťa
Úmrtie dieťaťa


    IV. Vyhľadávanie v evidencii


IV.1 Trvalý pobyt
Vyhľadávanie v evidencii dospelých občanov na trvalom pobyte. Táto časť programu umožňuje prezerať a opravovať zaznamenané údaje, ak ste sa počas záznamu pomýlili. Treba si uvedomiť, že ak ste spolu s dospelým občanom zaznamenali aj deti, v tejto časti programu už na ne nemáte prístup. Ak potrebujete urobiť opravu aj detí, urobte to v časti IV.3 Deti. 
IV.2 Prechodný pobyt
Vyhľadávanie v evidencii dospelých občanov a detí na prechodnom pobyte (deti aj dospelí občania sú v rovnakom súbore). Táto časť programu umožňuje prezerať a opravovať zaznamenané údaje, ak ste sa počas záznamu pomýlili. Riadky, obsahujúce občanov, ktorých doba prechodného pobytu uplynula, sa podfarbia červenou farbou. Rovnako je to aj u občanov, ktorí dátum prechodného pobytu „Do“ nemajú zaznamenaný.

IV.3 Deti
Vyhľadávanie v evidencii detí, ktoré sú na trvalom pobyte. Táto časť programu umožňuje prezerať a opravovať zaznamenané údaje, ak ste sa počas záznamu pomýlili. Treba si uvedomiť, že ak ste dieťa naviazali na dospelého občana, a ak treba urobiť zmeny aj u dospelého občana, toto urobíte v časti IV.1 Trvalý pobyt. Riadky obsahujúce deti, ktoré dovŕšili 15 rokov, sa podfarbia červenou farbou. Pri dovŕšení 15 rokov je totiž potrebné dieťa preradiť medzi občanov na trvalom pobyte a takto ich budete mať farebne odlíšených.

IV.4 Odhlásených
Vyhľadávanie v evidencii odhlásených občanov, v ktorej sú spolu aj  deti aj dospelí občania. Táto časť programu Vám umožňuje prezerať už Vami zaznamenané údaje, ale aj opravovať, ak ste sa počas záznamu pomýlili. Dospelý občan aj dieťa sa opravuje samostatne.

IV.5 Zomrelých
Vyhľadávanie v evidencii zomrelých, v ktorej sú spolu aj deti aj dospelí občania. Táto časť programu Vám umožňuje prezerať už Vami zaznamenané údaje, ale aj opravovať, ak ste sa počas záznamu pomýlili. Dospelý občan aj dieťa sa opravuje samostatne.


    V. Výstupy

     
V.1 Občania na trvalom pobyte

Výstupy občanov na trvalom pobyte. Na karte sú všetky parametre výstupov tak, ako ste boli zvyknutý z pôvodnej evidencie obyvateľstva pod OS DOS. Táto funkcia umožňuje parametrizovať aj súpisné (domové) číslo bez viazanosti na ulicu. Pri orientačnom čísle je viazanosť na ulicu zachovaná. Nastavenie spôsobu určovania adresy je možné vykonať cez spustite Servis ->Inicializácia užívateľa programu.

 Ak chcete použiť daný parameter výstupu (Priezvisko, Ulica, Pohlavie...) kliknite naň a sprístupnia sa Vám parametre pre danú položku. Niektoré parametre treba vyplniť (napr. Časť obce, Priezvisko), niektoré si vyžadujú kliknutie na malé tlačidlo, ktoré rozbalí požadovanú ponuku. Pri logických parametroch (Pohlavie, Vojak/Nevojak) stačí kliknúť na požadovanú ponuku.
Po potvrdení ponuky výber parametrov sa zobrazí ďalšie okno Nastavenie tlače. Prednastavené sú štandardné parametre, ale je možné si pri nekorektnej tlači nastaviť vlastné parametre.
Ponuka Tlačiť od riadku zabezpečí, koľko prázdnych riadkov sa vloží do hlavičky každej strany.
Ponuka Tlačiť od stĺpca zabezpečí, koľko prázdnych znakov sa vloží pred každý riadok (odsadenie).

 V okne pre nastavenie tlače sa určuje aj zotriedenie údajov (podľa mena, rodného čísla alebo adresy), výpis vrátane detí (áno/nie) a novinkou je ponuka, čo sa má vo výstupe použiť ako identifikátor občana (rodné číslo, dátum narodenia alebo ani jedno z nich (nič)). 

Po potvrdení ponuky sa zobrazí ukážka pred tlačou, t.j. náhľad výstupu vo forme ako bude realizovaný na tlačiarni.

Po kliknutí na tlačidlo „Export“ prebehne export zostavy do excelovského súboru, ktorý sa ukladá do podadresára EXPORT v adresári evidencie obyvateľstva.
(napr.  C:\SMOS\EO\EXPORT\Obcania_na_TP.xls).

POZOR: Pre využitie funkcie exportu musíte mať na Vašom počítači nainštalovaný program Microsoft Excel !!!

Upozornenie: Generovanie exportného súboru môže trvať aj niekoľko minút v závislosti od množstva údajov. Hlavne keď nepoužijete žiaden parameter alebo vytvoríte zostavu dospelých vrátane ich detí.

V.2 Deti

Výstupy detí. Toto okno je analogické s oknom pri výstupe občanov na trvalom pobyte. Len ponuka parametrov je ochudobnená o tie, ktoré pri deťoch nemajú logický význam (stav, vojak/nevojak...). Okno Nastavenie tlače je rovnaké ako pri dospelých s výnimkou ponuky Výpis vrátane detí.

V.3 Občania a deti na trvalom pobyte

Výstupy občanov a detí na trvalom pobyte. Toto okno je analogické s oknom pri výstupe občanov na trvalom pobyte. Rozdiel so zostavou „Občania na trvalom pobyte -> vrátane detí“ je ten, že tam sa na deti nevzťahoval výber parametrov.

V.4 Občania na prechodnom pobyte

Výstupy občanov na prechodnom pobyte. Táto funkcia neposkytuje parametre výstupov, t.j. na výstupe sa zobrazia všetci občania evidovaní ako občania na prechodnom pobyte. 

V.5 Občania odhlásení

Výstupy odhlásených občanov. Toto okno je analogické s oknom pri výstupe občanov na trvalom pobyte. Len parameter dátum prihlásenia je nahradený parametrom dátum odhlásenia. 

V.6 Občania zomrelí

Výstupy zomrelých občanov. Toto okno je analogické s oknom pri výstupe občanov na trvalom pobyte. Len parameter dátum prihlásenia je nahradený parametrom dátum úmrtia.


V.7 Občania zbavení svojprávnosti

Výstupy občanov zbavených svojprávnosti. Táto funkcia neposkytuje parametre výstupov, t.j. na výstupe sa zobrazia všetci občania evidovaní ako občania zbavení svojprávnosti. Je treba podotknúť, že títo občania musia mať zaevidovaného svojho zákonného zástupcu. Túto skutočnosť môžete napraviť v Oprave údajov o danom občanovi.

V.8 Obyvatelia domov

Zostava je podobná zo zostavou „Spolubývajúci na TP“, len s tým rozdielom, že tu si vyberáte dom (adresu) alebo rozsah domov (adries). Adresa je tvorená postupne z časti obce, ulice a orientačného alebo súpisného čísla domu (podľa nastavenia). Na každú unikátnu adresu sa vypíše zoznam obyvateľov v abecednom poradí. V poslednom stĺpci je označený typ pobytu: TP – občan na trvalom pobyte, DTP – dieťa na trvalom pobyte, PP – obyvateľ na prechodnom pobyte v danom čase.

POZOR: Keďže platí 1 dom = 1 strana, táto tlačová zostava môže obsahovať aj niekoľko stoviek strán.

V.9 Počet obyvateľov podľa domov

V tejto zostave sa zobrazia všetky domy (adresy), kde býva aspoň jeden občan (dieťa) na trvalom (prechodnom) pobyte. Adresa je tvorená postupne z časti obce, ulice a orientačného alebo súpisného čísla domu (podľa nastavenia). Na každú unikátnu adresu sa vypíše počet obyvateľov na trvalom pobyte (TP), počet detí na trvalom pobyte (DTP) a počet obyvateľov na prechodnom pobyte v danom čase (PP). Táto zostava sa dá tiež exportovať do Excelu.


V.10 Zoznam branov

Zoznam občanov mužského pohlavia, ktorí v zadanom roku dosiahnu vek 18 rokov. Ak sa  v zozname nachádza občan zbavený svojprávnosti, uvedie sa za jeho adresou hviezdička (*).


V.10 Predchádzajúce pobyty občana, detí

Výstupy predchádzajúcich pobytov občana vrámci obce. Pomocou obrazovky s evidovanými občanmi sa vyberie konkrétna osoba. Ak osoba menila trvalý pobyt vrámci obce, sprístupnia sa tlačové parametre a následná tlač.

V.11 Rodinní príslušníci

Tento výstup poskytuje informácie o rodinných príslušníkoch vybraného občana (manžel(ka), rodičia, deti) a takisto zoznam spolubývajúcich (občania evidovaní na rovnakej adrese ako vybraný občan).

V.12 Spolubývajúci na TP

Do zoznamu sú zaradení všetci občania a deti na trvalom pobyte, ktorí majú rovnakú adresu a číslo bytu ako vybraný občan.


V.13 Demografické údaje

V.13.1 Všeobecné údaje

Všeobecné údaje o evidovaných občanoch. Počet obyvateľov, detí, priemerný vek obyvateľstva, počty prihlásených, odhlásených, zomretých, narodených za dané časové obdobie vo vybranej časti obce.

V.13.2 Vekové zloženie

Táto zostava Vám zobrazí štatistiku vekového zloženia obyvateľov na trvalom pobyte (občania + deti) podľa zvoleného kritéria. Je možné zvoliť až 10 nezávislých kritérií. Napr. Od 0 do 15, od 16 do 40, od 41 do 60, od 61 do 75, 76 a viac. 
Ak v kolonke „Od“ vyplníte 0 a v kolonke „Do“ napr. 15, kritérium sa chápe ako „do 15 rokov“. Ak v kolonke „Od“ vyplníte napr. 18 a v kolonke „Do“ vyplníte 999, kritérium sa chápe ako „od 18 rokov“. 
Kolonka „Od“ a „Do“ sa chápe vrátane, preto ak zvolíte kritériá napr. Od 0 do 18 a od 18 do 30, osemnásťroční obyvatelia tam budú započítaní dvakrát.


V.13.3 Národnostné zloženie

Národnostné zloženie obyvateľstva. Početnosť národností v prehľadnej tabuľke. Tabuľka obsahuje údaje pre dospelých aj pre deti.
Poznámka: Údaje o národnosti detí môžu byť skreslené! Pri konverzií databáz z MS-DOSej aplikácie sa deťom priradila rovnaká národnosť, akú má jeho rodič.

V.13.4 Stupne vzdelania

Celková štatistika stupňov vzdelania podľa položky vzdelanie v karte občana na TP (vzdelanie sa vyberá z číselníka).

VI. Voľby

VI.1.1 Zoznamy podľa ulíc

Tlač zoznamu občanov oprávnených k voľbám alebo referendu. Vytváranie zoznamu je parametrizované a je orientované na konkrétnu vybranú ulicu alebo všetky ulice. Ak nemáte ulice, využite voľbu *Bez názvu ulice*

VI.1.2 Zoznamy podľa okrskov

Tlač zoznamu občanov oprávnených k voľbám alebo referendu. Vytváranie zoznamu je parametrizované a je orientované na vytvorenie okrsku zo zadaných ulíc.

VI.2 Oznámenie

Tlač oznámení k voľbám alebo referendu. Vytváranie oznámení je parametrizované a je orientované na konkrétnu vybranú ulicu. Pri nastavení tlače oznámení je objekt “Nastavte posunutia tlačiva“. Sú tam preddefinované dve hodnoty: napr. Riadok 2,00 cm a Stĺpec 4,40 cm. Hodnota riadok znamená na akej vzdialenosti zhora sa vytlačí názov Vašej obce/mesta (prvá vypĺňaná kolonka). Hodnota stĺpec znamená na akej vzdialenosti sprava sa vytlačí miesto Dátum (posledná kolonka). Tieto hodnoty môžete meniť nakoľko ani predtlačené tlačivá nie sú všetky rovnako vytlačené. Čiže keď zmeníte hodnotu riadok na napr. 2,40 cm, vytlačené údaje sa Vám posunú o 4 milimetre smerom dole oproti prednastavenej hodnote.


VI.3 Sumár k voľbám

Sumár k voľbám / referendu zobrazí počet oprávnených voličov.

VI.4 Voličské preukazy

Táto funkcia slúži na vydávanie, tlač a evidenciu voličských preukazov. Je možné ju využiť len pre určitý typ volieb.

VI.5 Kontrola databázy k voľbám/referendu

Táto funkcia skontroluje databázu detí, či sa v nej nenachádza „zabudnuté“ dieťa, ktoré v čase konania volieb alebo referenda je už oprávnené k voľbe alebo k účasti na referende. Ak sa takéto záznamy nájdu, je nevyhnutné tieto vykonať nápravu, t. j. preradiť ich do databázy dospelých.

VI.6 Nastavenie vlastnej tlače

Vlastný typ tlače umožňuje tlačiť položky oznámenia na zvolenom riadku a stĺpci len pre prístupné voľby. Parametre pre konkrétny typ oznámenia sú prednastavené a je na užívateľovi, aby si ich nastavil pre vizuálne korektnú tlač. Zmenou parametra Počet riadkov na stranu sa mení tzv. riadkovanie. Tlačidlo štandardné načíta prednastavené hodnoty. Táto funkcia sa už nepoužíva pre všetky typy volieb.


     VII.Servis


VII.1 Inicializácia užívateľa programu
a/ Ak ste nový užívateľ, tak pri spustení programu, sa inicializačné okno automaticky sprístupní. 
b/ Ak ste existujúci užívateľ, tak do inicializačného okna sa dostanete touto vetvou. 

V inicializačnom okne je možné a aj potrebné zaznamenať: typ úradu, kód úradu, názov obce, IČO, kód kraja, okres, spôsob určovania adresy (S-súpisným číslom, O-orientačným číslom). 


VII.2 Práca s číselníkom ulíc
Možnosť zaznamenať ulice do Číselníka ulíc. Ulicu bude možné vložiť do číselníka ulíc aj priamo počas záznamu na trvalý pobyt z prihlasovacej karty.
Ak nemáte ulice, do číselníka ulíc bude potrebné uložiť aspoň prázdnu ulicu. Ak to neurobíte v tejto časti programu, program Vás k tomu vyzve počas záznamu z prihlasovacej karty.

VII.3 Práca s číselníkom častí obce
Možnosť zaznamenať časť obce do Číselníka častí obce. 

VII.4 Práca s číselníkom indexov domov
Možnosť zaznamenať indexy domov do číselníka podľa súpisného čísla. Tieto indexy sa potom pri práci s kartou občana budú automaticky doťahovať, pokiaľ bude index domu na karte nevyplnený. Funkcia  Doplň:
    Všetkým občanom a deťom na TP -> Na základe údajov z číselníka indexov domov vloží kolonku index domu všetkým občanom a deťom na TP na základe ich súpisného čísla. Čiže ak občan alebo dieťa má túto kolonku vyplnenú alebo aj prázdnu, zapíše sa mu tam index domu z vytvoreného číselníka.(Ak samozrejme k súpisnému číslu index domu existuje.) 
        Len tým občanom a deťom na TP, ktorí index nemajú vyplnený -> Na základe údajov z číselníka indexov domov zapíše kolonku index domu len tým občanom a deťom, ktorí  kolonku index domu nemajú vyplnenú. 

VII.5 Archivácia súborov
Pri archivácii súborov sa všetky údaje skopírujú na vybrané médium pod názov eodata.rar. Frekvencia archivácie závisí od toho, ako sa menia údaje v počítači. Pri každej väčšej resp. nevratnej zmene sa odporúča urobiť archiváciu zmenených údajov. 

VII.6 Obnova súborov
V prípade narušenia dát v počítači je potrebné dáta obnoviť z diskety, na ktorú boli archivované. 

VII.7 Reindexácia súborov
Všetky súbory sa opäť vytriedia. Túto činnosť je potrebné vykonať v prípade narušenia vytriedených súborov, čo sa prejaví napr. nesprávnym hľadaním údajov v rôznych činnostiach. Reindexáciu môžete spustiť hocikedy. Je veľmi dôležité, aby ste reindexáciu spustili vždy, ak dôjde k výpadku el.energie, k poklesu napätia, resp. k nekorektnému ukončeniu programu.

VII.8 Prázdne tlačivá
Možnosť vytlačiť všetky typy prázdnych tlačív, s ktorými program pracuje.

VII.9 Zmena hesiel a práv
Pri prvom spustení programu je potrebné zadať meno: spravca a heslo: spravca.
Iné mená a heslá môže vložiť správca podľa potreby. 
Ak nechcete program spúšťať cez heslá, vytvorte nový kód užívateľa a do mena a hesla nevložte žiaden text.

VII.10 Kontrola detí

VII.10.1 Kontrola zákonných zástupcov detí
V niektorých obciach sa stalo, že pri výpise detí, program skončil nekorektne. Toto bolo spôsobené tým, že dieťa má príznak, že býva napr. u matky (adresa dieťaťa sa doťahuje od matky zo súboru dospelých občanov na trvalom pobyte), ale matka sa v súbore dospelých občanov na trvalom pobyte nenachádza. Nekorektne ukončenie programu z našej strany bolo odstránené. Nekorektnosť údajov musíte odstrániť vy. Po spustení tejto časti programu, v prípade, že takéto nezrovnalosti máte, program vytvorí tlačovú zostavu, v ktorej bude zoznam detí, ktoré nemajú matku , otca, resp. iného zákonného zástupcu priamo v súbore dospelých občanov. Všetky potrebné údaje môžete opraviť v časti: <Vyhľadávanie v evidencii>  < Detí>

VII.10.2 Kontrola veku detí
Výpis detí, ktoré k zadanému dátumu dovŕšili 15 rokov a mali by sa preradiť do databázy  občanov v časti programu (Prihlásenie občana pri vydaní Občianskeho  preukazu). Kontrolu detí na dovŕšenie 15 rokov pri spustení programu si môžete zvoliť cez  <Servis> <Inicializácia užívateľa programu> 
 
Upozornenie: Pre lepšiu validitu údajov odporúčame nastaviť:»SERVIS=>INICIALIZÁCIA UŽÍVATEĽA PROGRAMU->KONTROLA DETÍ PRI ŠTARETE PROGRAMU« na áno. Program Vás pri každom štarte upozorní, či niektoré dieťa nedosiahlo 15 rokov. Pri dovŕšení 15 rokov je potrebné dieťa preradiť medzi občanov na trvalom pobyte. »PRIHLÁSENIE OBČANA =>PRIHLÁSENIE OBČANA  PRI VYDANÍ OP (PRI DOVŔŠENÍ 15 ROKOV)«.  Dôležitejšie ako vydanie OP je v tomto prípade dovŕšenie 15 rokov, pretože dieťa stráca svojho zákonného zástupcu a je evidované ako samostatná osoba bez viazanosti na zákonného zástupcu. Obrazovku stačí opticky skontrolovať a potvrdiť 'Uložiť prihlášku pri vydaní OP'. Ak sa totiž na takéto dieťa 'pozabudne', môže prísť k problémom pri vytváraní zoznamu brancov, volebných oznámení a zoznamov a pod. 

Tlačidlo Tlačivá

Je tu možnosť tlačiť aj do predtlačených tlačív (prihlasovacie lístky, odhlasovací lístok, oznámenia a potvrdenie o pobyte. Doporučujeme tlačivá od firmy Ševt. Ide o tieto typy (číslo vľavo dole): 06 150 1, 06 151 0, 06 152 0,06 151 1, 06 150 2, 06 153 0. Pri tlači si vyberiete ponuku 'predtlačené'. Zobrazia sa Vám dve súradnice, ktoré určujú polohu vodiaceho znaku na tlačive. Vodiaci znak je spravidla prvý povinný parameter na tlačive. Na tlačivách formátu A5 je to priezvisko a na tlačivách formátu A6 je to meno. Ak by Vám kolonky nesedeli na tlačive, môžete upraviť súradnice na požadovaný tvar. 
Pri tlači nepredtlačených tlačív „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ a „Prihlasovací lístok na prechodný pobyt“ sme pripravili aj tlač „druhej strany“ tlačiva. Táto strana sa vyhotoví v druhej tlačovej zostave, ktorá nasleduje po tlači prvej strany tlačiva. Preto si môžete potlačený papier znovu vložiť do tlačiarne a vytlačiť druhú stranu tlačiva na nepotlačenú stranu. (Papier treba vkladať opačne).
POZOR: Program druhú stranu tlačiva nevypĺňa, pretože neeviduje vlastníctvo budov.





Ak máte nejaké pripomienky, obráťte sa písomne na regionálnych pracovníkov resp. na autorské stredisko. Ak to bude možné, pokúsime sa dané požiadavky zapracovať. Zároveň uveďte aj kontakt na Vás, aby bolo možné, v prípade nejasností, danú požiadavku konzultovať.

Želáme Vám príjemnú prácu s podsystémom Evidencia obyvateľstva.

Program evidencia obyvateľstva má vlastnú podstránku: http://www.remek.sk/Evidencia_obyvatelstva

Na stránke http://www.remek.sk/Technicka_podpora nájdete v časti „Ukladanie tlačových zostáv do PDF“ kompletný postup, ako vytvoriť PDF súbor z ľubovoľnej tlačovej zostavy.

V Nitre, 12.6.2012
Mgr. Miroslav Rosival, email: rosival@remek.sk, tel.:  037 / 6555674-6
Remek, s.r.o., Nitra

