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Základný popis a návod k databázovej aplikácii ELPoz. 
 

I. Základné informácie 

Softvér bol vytvorený za účelom zjednodušenia evidencie pozemkov vlastníkov Poľovníckych a Lesných združení, 

Pozemkových spoločenstiev , Urbárov, Obecných úradov... 

 Základnou platformou je databázový systém SQL,  na ktorom bola postavená  elektronická evidencia pozemkov.   

Jednou z najdôležitejších vlastnosti aplikácie ELPoz je spájanie vlastníkov združenia podľa rôznych identifikátorov. 

Úlohou aplikácie je správne nájsť rôzne typy identifikátorov a potom  sa pokúsiť spojiť  čo najväčšom množstvo  

vlastníkov, aby ste získali ucelenú informáciu o vlastníctve jednotlivých vlastníkov.   

Medzi hlavné výhodu aplikácie patrí: 

• Aparát automatického a manuálneho spájania vlastníkov podľa analýzy vhodného identifikátora  (IČO, RČ, 

Dátum narodenia, Meno,  Priezvisko, Adresa ... ).  

• Prehľadná evidencia majetku združenia podľa zobrazenia (podľa vlastníkov, parciel, listov vlastníctva). 

• Množstvo rôznych zostáv a reportov podľa rôznych podmienok a filtrácií. 

• Technológia automatického Importovania dát zo vstupných databáz z KÚ a ich kompatibilita z programom 

Katastrálneho úradu - WISKAN  .  

• Možnosť použiť prienik mapových podkladov na vymedzenie hranice vášho združenia – za pomoci  mapovej 

prezeračky PozMap2. 

•  Možnosť pracovať s viacerými katastrálnymi územiami (vymedzené licenciou). 

• Postupné dopracovávanie nových funkcií v rámci Aktualizácií software. 

Inštalácia  softwarového  produktu  

Inštalácia software je veľmi jednoduchá. Máte možnosť stiahnuť software z Internetovej stránky KAnet. 

Po objednaní a zaslaní informácií (najlepšie mailom)  na vytvorenie licencie, Vám bude zaslaný link na stiahnutie 

software.  

V prípade záujmu môžete požiadať o Inštalačné CD. 

Inštalačné CD Vám bude doručené poštou s faktúrou. V prípade záujmu o zaškolenie vám bude doručené pri školení 

a zároveň bude aj nainštalovaný software.   

Inštalácia sa spustí z inštalačného balíčka ElpozSetup.exe .  Po spustení je nutné potvrdiť licenčnú zmluvu a pokračuje 

sa len postupným odsúhlasením tlačidlom ďalej.  Môžete si prípadne vybrať kam chcete nainštalovať software. 



 

 

II. Základné oboznámenie  

Po nainštalovaní software je dobré si skontrolovať aktuálnosť verzie softvéru. 

Aktuálna verzia sa ukáže na začiatku alebo je menu „Info/O aplikácií“.  Prípadne spustiť automatickú aktualizáciu 

z Internetu  pomocou voľby „Pomoc/Kontrola aktuálnosti verzie ELPozu“. 

 

Táto informácia je dôležitá hlavne pri inštalácií aktualizácie na poslednú verziu software. 



Menu netreba bližšie popisovať. Pristupuje sa pomocou neho ku všetkým funkciám aplikácie pomocou myši alebo 

kurzorových kláves na klávesnici ako v systéme Windows viď. Obrázok.  

 

III. Nastavenie  

Nastavenie aplikácie a importu Dát  

Je dobré  si nastaviť adresár odkiaľ budete importovať dáta - listy 

vlastníctva z Katastrálneho úradu.  Ak máte Katastrálny program 

Wiskan tak je to adresár DATA v adresári kde je Wiskan 

nainštalovaný. Ak nemáte Wiskan  potom môžeme určiť ľubovoľný 

adresár odkiaľ chcete dáta importovať.  

POZOR DÁTA NA IMPORT Z WISKANU ALEBO INÉ DATA Z KATASTRÁLNEHO ÚRADU 

NIE SÚ SÚČASŤOU SOFTWARE ELPOZ. 

K výberu nastavenia  sa dostanete cez hlavné  menu 
„Nastavenia/Nastavenia pre ELPoz“.   
V tomto okne nastavení môžete ďalej nastaviť spôsob tlače všetkých 

hlavičiek zostáv pri multilicencií povoliť pomocný modul analýzy 

našich prenajímateľov. Je to veľmi rozsiahla funkcia ktorá vám dovolí 

zistiť percentuálne zastúpenie vlastníkov na parcelách ak  sa o to isté 

územie delí viac  subjektov.  Máte možnosť nastaviť si automatické 

aktualizácie software a v neposlednom rade  možnosť nastaviť 

spôsob číslovania strán pri detailnom zozname pozemkov spojeného 

vlastníka.  Môžete si tu nastaviť  aj spôsob  tlače výmery a hlasov – desatinné miesta.  

Výber Katastrálneho územia  

Ako prvé nastavenie je výber Katastrálneho územia  „ďalej KU“ 

s ktorým budete pracovať. 

Každé združenie či už poľovné združenie (revír...) alebo lesné 

spoločenstvo  sa môže nachádzať na viacerých KU. K výberu 

KU  sa dostanete cez hlavné  menu „Nastavenia/Výber KU“ 

 



 

Tu si musíte vybrať Okres a aktuálne Katastrálne územie nad ktorým chcete pracovať.  Základnou  pracovnou 

jednotkou pre software je Katastrálne územie. Pokiaľ máte v licencií povolených viac Katastrálnych území tu si ich 

môže kedykoľvek meniť. Aktuálne  KU bude odložené a novo vybrané KU buď obnovené zo zálohy, alebo vytvorené 

budú prázdne databázy ak ste s novým KU ešte nepracovali .  

Nastavenie vlastností programu pre aktuálne KU. 

K nastaveniam sa dostanete cez hlavné  menu 

„Nastavenia/Nastavenia pre aktuálne vybrané KU“ viď. 

obrázok. 

Zobrazenie odchýlky a podrobne LV netreba meniť .  

Zaškrtnúť len v prípade zisťovania možných chýb vo 

výpočtoch.  

V prípade že máte GIS prienik máp (územie vášho 

združenia)  môžete nastaviť  prepisovanie skutočných 

druhov pozemkov  z prieniku a skutočných plôch  parciel 

z prieniku.  Prepisovanie plôch parciel pri importe z GIS 

prieniku je potrebné zaškrtnúť len pokiaľ ste poľovnícke 

združenie.  Pokiaľ ste lesné spoločenstvo (združenia 

lesomajiteľov  ...) odporúča sa nezaškrtnúť.  Samozrejme že 

pri  samotnom  importe dát z katastra – Wiskan máte 

možnosť zaškrtnúť si zámenu (prepisovanie) plôch 

nezávisle.       Software pri analýze identifikátora vlastníka 

zisťuje či sa jedná o Rodné číslo (RČ), IČO alebo dátum narodenia(DN).  Za týmto účelom je potrebné nastaviť či 

chcete aby bral aj dátum narodenia ako vierohodný identifikátor pri automatickom spájaní pozemkov vlastníkov 

alebo má radšej použiť textové identifikátory (Meno, Priezvisko, Rodné, Adresa ...). V prípade že povolíte túto voľbu 

máte možnosť manuálne zadať konkrétne čísla dátumov narodenia aby ste ich vylúčili z automatického spájania 

podľa tohto identifikátora (stĺpec  RČ/IČO/DN). Táto možnosť bude popísaná v nasledujúcej  kapitole manuálu. 

V prípade zapnutia tejto voľby máte ešte možnosť zapnúť analýzu dátumu narodenia a textového popisu. Software 

sa snaží analýzou zistiť v prípade rovnakých dátumov narodenia pre väčšie množstvo záznamov  vlastníkov, či sa 

môže jednať o toho istého vlastníka alebo nie a podľa toho vykoná automatické spojenie vlastníkov  podľa dátumu 

narodenia.   Môžete nastaviť  štandardné  odporúčane vlastnosti z licenčného súboru podľa typu združenia  po 

stlačení tlačidla „Nastaviť štandardné hodnoty“  

Voľbou nastavenie spracovania porastov si prepíname medzi dvoma  režimami software.  Základný režim je bez 

spracovania porastov.  Zapnutím voľby aktivujeme modul Porasty, s týmito novými funkciami 

• Program bude pracovať aj s lesnými porastami  

• Tie si dokáže načítať z grafického GIS prieniku a spojí ich s parcelami a vlastníkmi 

• V tabuľke vlastníkov bude možnosť vybrať konkrétnych vlastníkov o ktorých máte záujem a program prepočíta 
ich majetok – parcely na porasty 

• Software potom spočíta aj percentuálne zastúpenie vybraných vlastníkov v parcelách a porastoch  

• Možnosť tlačiť viacero typy zostáv s porastami 
 

Po zapnutí/vypnutí  tejto voľby treba nanovo načítať dáta z KU z novým prienikom máp cez Nástroje/Import databáz 

z Katastrálneho úradu – Wiskan. 

  
Táto voľba je aktívna len pre klientov, ktorý majú zakúpenú špeciálnu licenciu.  



Nastavenie spoločných textov  zostáv  

V druhom kroku je dôležité si nastaviť všetky texty zostáv tak aby to spĺňalo Vaše požiadavky. Môžete tak urobiť vo 

voľbe menu:   „Nastavenie/ Upraviť preddefinované texty zostáv pre celý ELPoz“. Jednotlivé typy textov sa líšia od 

nastavenia typu Združenia. Tieto texty sa ukladajú do databáz tak aby ste ich mohli použiť v tlačových zostavách ako 

všeobecné spoločné texty. 

Ukladanie textov je riešené takým spôsobom, aby ste si mohli pre každé katastrálne územie ukladať vždy iné texty.       

   

   V tomto okne môžete uložiť aj naskenovaný podpis a pečiatku do databázy. Môžete si vybrať či vám viac vyhovuje 
varianta samostatného podpisu a pečiatky alebo podpis s pečiatkou spolu.  V tlačovej zostave pozvánky potom 
môžete zapnúť vytlačenia pečiatky a podpisu.  



IV. Import externých dát s Katastrálneho úradu. 

Základnou podmienkou dobrej  evidencie majetku a správnych zostáv združenia je mať pravidelne aktualizované 

dáta z Katastrálneho úradu. Tieto je nutné raz z určitou vami určeniu pravidelnosťou importovať do ELPozu aby ste 

zabezpečili  aktuálnosť dát.  Externé dáta sa importujú do software voľbou z menu Nástroje/Import databáz 

z Katastrálneho úradu – Wiskan. 

 

Wiskan je software ktorý používa Katastrálny úrad 

alebo jeho prehliadaciu verziu poskytuje  zákazníkom.  

Napr.  obecným úradom a pod... Dáta z neho stačí len 

nakopírovať do ľubovoľného adresára v počítači. 

Tento adresár potom vyberiete v Importe. V prípade 

že vlastníte software Wiskan  stačí len nastaviť cestu 

k jeho dátam, ako to bolo popisované vyššie.  

V prípade že máte aj Importný súbor z mapového 

prieniku tento tiež nakopírujte do spoločného 

adresára kde máte uložené dáta z Katastra. Pokiaľ 

máte záujem o vytvorenie  prieniku máp,  je potrebné 

o tento druh služby požiadať.  Kontaktné info je 

uvedené na konci tohto manuálu. 

Možnosť prepísania plôch je aktívna len ak máte prienik . Voľby prepočítania plôch parciel je nastavená štandardne  

pre Poľovnícke združenia môžete si ju ale nataviť ľubovoľne podľa potreby. Úlohou tohto nastavenia je minimalizovať 

odchýlku celkovej výmery združenia pre daný kataster, na výmeru ktorá sa najviac blíži reálnemu stavu. Budú 

prepočítané plochy (reálne orezané) všetkých hraničných parciel podľa prieniku a dosadené namiesto plôch parciel 

z databáz Katastrálneho úradu. Okrem prepočítania plôch parciel  má existencia prieniku ďalšie dôležité úlohy.  

• Prvou  z nich je zistenie skutočného druhu pozemku na parcelách E-čkového stavu. Tieto budú pri importe 

analyzované podľa viacero kritérií a budú dosadené namiesto pôvodných druhov pozemkov parciel E. 

Samozrejme že pôvodné budú pre kontrolu tiež zachované.    

• Druhou je automatický výber pozemkov združenia do evidencie združenia. Toto bude popísané bližšie pri 

výbere parciel z evidencie Katastra do evidencie Združenia   

V prípade ak máte nastavený adresár globálne na software Wiskan alebo adresár kde máte dáta, už nemusíte 

vyberať adresár s datami pre import.   K výberu nastavenia  sa dostanete cez hlavné  menu „Nastavenia/Nastavenia 

pre ELPoz“. 

 

        

  



V. Číselníky 

Pre správne fungovanie softvéru je nutné vyplniť číselníky splnomocnencov a číselník Nesprávnych RČ/IČO . 

Číselník splnomocnencov  

 

Tento číselník splnomocnencov je dobré postupne doplňovať o nové záznamy aby ste si zjednodušili prácu z tlačou 

„Splnomocnení“ a „Hromadných Splnomocnení“. Pri tlači Splnomocnenia stačí len vybrať položku výber z číselníka 

a vybrať si už definovanej splnomocnenej osoby. Správa číselníka je veľmi jednoduchá a intuitívna. Správu osôb 

vykonávate cez tlačidla Nový Upraviť a Zmazať. V prípade ak máte veľké množstvo osôb je možné ich triediť podľa 

poradia v akom boli zapísaný alebo priezviska. Druhá možnosť uľahčenia je použiť textbox s tlačidlom Vyhľadať. Do 

vyhľadávacieho okienka stačí zadať len pár znakov priezviska ktoré hľadáte.    

Dostanete sa k nemu z hlavného menu voľbou „Číselníky/ Číselník splnomocnencov“. 

  Číselník   Nesprávnych RČ/IČO/DN  

Dostanete sa k nemu z hlavného menu voľbou 

„Číselníky/ Nesprávnych RČ/IČO/DN“.  

Jednou z najdôležitejších vlastnosti aplikácie ELPoz je 

spájanie vlastníkov združenia podľa rôznych 

identifikátorov. Úlohou aplikácie je správne nájsť rôzne 

typy identifikátorov a potom  sa pokúsiť spojiť  čo 

najväčšom množstvo  vlastníkov, aby ste získali ucelenú 

informáciu o vlastníctve jednotlivých užívateľov. Môže 

sa stať že program nedokáže rozpoznať absolútne 

abstraktné údaje v poli RČ/IČO je možnosť takéto 

číselné udaj pridať do číselníka a záznamy sa nebudú 

pre takéto čísla spájať podľa tohto údaju ale bude 

použitá textová časť záznamu vlastníka (Priezvisko, 

Meno, Rodné, Adresa ...).  

Vkladanie údajov do číselníka je úplne intuitívne a vychádza opäť s funkčnosti Windows-u. 

Aj keď dokáže software ELPoz analyzovať a vybrať vhodné párovacie identifikátory vlastníka je nutné v niektorých 



prípadoch pristúpiť aj k manuálnemu spájaniu vlastníkov, z dôvodu, že nie je možné úplne odstrániť veľké množstvo 

chybne zapísaných vlastníkov na Katastri. Podrobnejšie budeme tento problém popisovať v nasledujúcej kapitole 

Výber  záznamov z evidencie Katastra do evidencie Združenia.  

 

VI. Výber  záznamov z Evidencie katastra do vašej Evidencie 
združenia/spoločenstva/revíru... 

Ďalším krokom je výber  záznamov z Evidencie katastra do Vašej Pozemkovej evidencie. Keďže už máte importované 

a spracované všetky údaje z Katastra v  databáze môžete pristúpiť s samotnému výberu dát do evidencie vašich 

pozemkov.  Na tento účel slúži  „Výber pozemkov  z Katastrálnych dát“ dostupný z hlavného menu.  

Výber je možné previesť  troma spôsobmi. Najjednoduchšie je vybrať celý list vlastníctva v menu „Výber listov 

vlastníctva“.  Druhá možnosť je požiť formulár na výber podľa vlastníkov v menu „Výber vlastníkov“ . Rozdiel je len 

v tom že vo Výbere podľa Vlastníka môžete importovať viac Listov vlastníctva naraz podľa vybratého záznamu 

vlastníka.   

Oba tieto spôsoby importujú vždy celé listy vlastníctva ako to ukazujú obrázky nižšie.  

Výber podľa listov vlastníctva  

 

 Postup je nasledovný vybrať list vlastníctva a stlačiť „Importovať celý LV“  Na 

rýchlejšie nájdenie LV zadajte do vyhľadávacieho políčka Váš hľadaný LV  a stlačte 

„Enter“ pre rýchle vyhľadanie. Pre presun na záznam v databáze použite tlačidlo 

Prenes  ako je na obrázku. 

Výber podľa  vlastníkov  



  

Presne rovnaký postup použijete aj výbere podľa vlastníka. Rozdiel je len v tom , že postupujete v dvoch krokoch. 

Prvý krok je výber Vlastníka.  

Opäť môžete použiť rýchle vyhľadávanie alebo zoradenie pre urýchlenie operácie.   

Druhý krok je výber listov vlastníctva ktoré chcete Importovať do evidencie Vášho Združenia. Výber môžete previesť 

pravým tlačidlom myši alebo klávesou  „Medzerník“  . Ako pomôcka vám slúži tlačidlo „Označiť súčasné LV 

v Združení“ , ktoré vyznačí tie Listy vlastníctva ktoré už ste v minulosti Importovali, a importujete ďalšie. 

 

Výber podľa parciel 

Tento formulár sa po jeho prepracovaní asi stane najpoužívanejším pre import záznamov z evidencie Katastra do 

evidencie Združenia.  Jeho hlavnou výhodou je možnosť hromadného výberu parciel a k nim priliehajúcim údajom z 

LV a vlastníkov. Máte možnosť importovať nezávisle parcely stavu C a E.  Okno je rozdelené na dve časti. Horná 

vyhľadávacia a výberová  a spodná informačná časť. Výber môžete previesť manuálne pravým tlačidlom myši alebo 

klávesou  „Medzerník“  . Oveľa výhodnejšie je použiť označovacie/odznačovacie tlačidlá pre hromadný výber. 

Základný hromadný výber je smerovaný na Intravilán/Extravilán.  

 



 

Tlačidlo    - vyberie do importu  všetky parcely Intravilánu alebo  Extravilánu 

Tlačidlo    - odoberie z výberu do importu  všetky parcely  Intravilánu alebo  Extravilánu 

V prípade že máte prienik mapových  dát – určujúceho hranicu vášho združenia použite opätovne tlačídlo  na 

výber  všetkých parciel z prieniku alebo   odobratie z výberu  parciel pre import do evidencie Vášho Združenia.  

Príklad:  Ak chcete vybrať všetky parcely z prieniku ale len z extravilánu tak postupujte nasledovne: 

Najskôr treba označiť  Import GIS prienik    

 Potom odznačiť  Intravilán  

Pri akomkoľvek výbere parciel (hromadnom aj 

manuálnom) je možné skontrolovať počet 

vybraných (označených ) parciel. Vzhľadom 

k tomu, že v databázach katastra existujú aj 

takzvané stratené parcely – teda parcely čo 

neprislúchajú žiadnemu Listu vlastníctva tieto 

sa pri hromadnom označovaní vôbec neberú do úvahy. V zozname sú označené červenou aby ste pri manuálnom 

označovaní videli o ktoré takéto parcely sa jedná. Je to taktiež vidieť aj v 

súčtoch parciel. Po úspešnom importovaní údajov z Katastra sú 

pripravené a spracované všetky údaje na prezeranie , prípadné ďalšie  

manuálne spracovanie a prípravu tlačový zostáv. Od Verzie 2.5.14 

pribudla kontrola GIS prieniku s aktuálnym stavom dát písomného 

operátu z KÚ. V prípade, že analýzou sa zistí, že parcely z písomného 

operátu sú novšie ako dáta z mapového podkladu, ELPoz vám automaticky ponúkne zoznam týchto parciel 

z písomného operátu a neboli v prieniku GIS ako ďalšie možné parcely na manuálny výber.        



Ďalšou funkciou od verzie 1.9.40 je možnosť vybrať (označiť) parcely C a E pomocou tlačidla „Obnoviť zálohovaný 

zoznam parciel“.   Je to dôležitá pomôcka ak ste robili ručný výber parciel prípadne upravovali hromadný aby ste 

dosiahli aktuálny reálny stav parciel vášho združenia .  Zoznam parciel si môžete vytvoriť v „Evidencií združenia  – 

Evidencia podľa parciel“. Môžete si takto vyrobiť akékoľvek  množstvo zoznamov. Ktoré potom tu použijete pri 

importe parciel. Po stlačení tlačidla „Obnoviť zálohovaný zoznam parciel“   sa zobrazí okno , kde je možnosť vybrať si 

zoznam pre import. Po výbere a návrate sú označené pre import všetky parcely C a E ktoré ste mali v uložené 

v zozname. Stačí už len urobiť import pre C a E parcely.   

VII. Pozemková Evidencia vášho združenia/spoločenstva/revíru... 

V tejto kapitole vás oboznámime ako môžete ďalej spracovávať manuálne údaje ktoré sú v evidencií Vášho 

združenia. Ďalším manuálnym spracovaním sa rozumie manuálne mazanie listov vlastníctva , parciel a  manuálne 

spájanie vlastníkov ktorý neboli spojený automaticky pri výbere dát z aktuálnych katastrálnych dát. K tejto činnosti 

slúžia položky menu  „Pozemková Evidencia Združenia“ a to podľa priorít zobrazovania dát. Najzákladnejšou a voľbou 

sú:  

Evidencia/Vymazanie listov Vlastníctva  

V tejto sekcií môžete prezerať všetky listy vlastníctva s ich podrobnými údajmi a môžete zmazať tie listy vlastníctva 

ktoré sa dostali omylom do evidencie majetku združenia pri importe v predchádzajúcej kapitole. 

 

Pre vymazanie LV stačí len označiť  na ľavej strane formulára pravým tlačidlom myši alebo medzerníkom tie listy 

vlastníctva, ktoré chcete odstrániť a stlačiť tlačidlo „Zmazať označené LV“. Po vymazaní záznamov je potrebné 

uzatvoriť  okno tlačidlom „Návrat“.  Po uzatvorení okna budú všetky údaje vlastníctva majetku prepočítané, o čom 

vás informuje okienko priebehu spracovania. Týmto spôsobom sa dajú mazať celé listy vlastníctva. Ak je potrebné 

mazať len niektoré parcely použite na tento úkon  formulár dostupný z hlavného menu „Pozemková Evidencia 

Združenia/Evidencia podľa parciel“. 

 



 Evidencia podľa parciel  

Zmazanie parcely je úplne intuitívne. Stačí vyhľadať parcelu (C-stav  alebo E-Stav) a stlačiť tlačidlo „Zmazať parcelu C“ 

alebo „Zmazať parcelu E“ . Po vymazaní záznamov je potrebné uzatvoriť  okno tlačidlom „Návrat“.  Po uzatvorení 

okna budú všetky údaje vlastníctva majetku prepočítané. Od verzie 1.9.40 je možnosť zálohovať zoznam parciel 

(formát excel spakovaný zipe) tlačidlom „Zálohovať zoznam parciel“ pre možnosť použiť ho pri importovaní v prípade 

aktualizácie dát z katastra (Wiskan). Funkcia je popísaná vyššie v sekcií   „Výber podľa parciel“. 

 

Súhrnná evidencia vlastníkov  

Samotná súhrnná evidencia vlastníkov združenia sa vyvolá z hlavného menu „Pozemková Evidencia 

Združenia/Súhrnná evidencia vlastníkov“. 

V tomto okne sa sústreďujú tri  funkcionality ktoré sú pre evidenciu veľmi dôležitá. 

Prvá funkcionalita je informatívna ďalšie dve sú editačné.  

Informatívna funkcia –horná časť  okna poskytuje prehľadné informácie o stave majetku jednotlivých vlastníkov 

Vášho združenia. Máte tu možnosť vidieť už spracované a zoskupené vlastníctva  jednotlivých vlastníkov združenia. 

V stĺpčeku „AS“ vás software informuje z akého počtu vlastníckych záznamov automaticky prepočítal a zosumarizoval 

na základe číselného identifikátora RČ/IČO/DN  (Rodné číslo/IČO/Dátum narodenia) majetok vlastníkov. V spodnej 

časti vás aplikácia informuje o prislúchajúcich listoch vlastníctva  a pozemkoch.  

Editačná funkcia má dve vlastnosti. Vymazanie určitých LV pre daného vlastníka. 

Postup: V prvom kroku sa nastavíme na  vlastníka  a potom v druhom kroku následne 

vyberieme LV. Výber sa robí podobne ako v predchádzajúcich formulároch. 



Manuálne pravým tlačidlom myši alebo medzerníkom.  Alebo hromadne stlačením tlačidla hromadného výberu. 

“ Na rýchlejšie nájdenie vlastníka zadajte do vyhľadávacieho políčka časť priezviska vlastníka  a stlačte „Enter“ pre 

rýchle vyhľadanie. Pre presun na záznam v databáze použite tlačidlo Prenes . 

Druhá editačná funkcia je manuálne spojenie vlastníkov.  Software pri analýze číselného identifikátora vlastníka pri 

importe dát z katastra, zisťuje či sa jedná o Rodné číslo (RČ), IČO alebo dátum narodenia(DN).  Za týmto účelom ste si 

nastavili či chcete aby bral aj dátum narodenia ako vierohodný identifikátor pri automatickom spájaní pozemkov 

vlastníkov. Ak ste z potrebného dôvodu určili v v číselníku nesprávnych dátumov narodenia niektorý identifikátor 

potrebuje takýchto vlastníkov spojiť manuálne podľa Vami dostupných informácií. Druhá možnosť je spojiť 

ktoréhokoľvek vlastníka s iným.  

 

Za týmto účelom použite tlačidlá   . 

Postup je nasledovný: 

1. Nastavte sa 

niektorého vlastníka ktorého 

chcete spojiť s iným a bude hlavný vlastník a stlačte tlačidlo „Nový“. Záznam sa zvýrazní ako hlavný vlastník. 

Viď. Obrázok dole. 

2. Ďalšieho vlastníka/ov pridáte k hlavnému nastavením sa na pridávajúceho vlastníka stlačením tlačidla 

„Pridať“. 

3. V prípade že ste opustili okno Evidencie a chcete kedykoľvek pridať ďalšieho vlastníka do spojenia 

s existujúcimi, je potrebné nastaviť sa opäť na spojeného (hlavného) vlastníka – zvýraznený hrubým 

písmom a stlačiť tlačidlo „Nastav“.  Potom postupujete ako v kroku 2. Vždy pri nastavení sa ktoréhokoľvek 

spojeného vidíte v políčku Spol. vlastník (vid. Obrázok. Dole), ktorý je hlavný vlastník.   

4. Na odobratie s manuálneho  spojenia vlastníkov  je potrebné sa ako v  kroku 3. nastaviť  na spojeného 

(hlavného) vlastníka a stlačiť tlačidlo  „Nastav“. Potom ako v kroku 2. Nastaviť sa na odoberaného vlastníka 

a stlačiť tlačidlo „Odober“.  



5. Systém neumožní odobrať hlavného vlastníka pokiaľ ste neodobrali ostatných – podriadených. 

6. Po odobratí všetkých podriadených vlastníkov je potrebné odobrať so spojenia aj hlavného podobne ako 

v predchádzajúcom kroku.    

 

Evidencia podielnikov pozemkového spoločenstva  

Od verzie 2.5.10 bol doplnený modul na  Evidenciu podielnikov pozemkového spoločenstva podľa nového zákona 

97/2013 o pozemkových spoločenstvách. Podľa §18 tohto zákona musí spoločenstvo viesť zoznam podielnikov, tento 

aktualizovať a predkladať na príslušné úrady.  Práve na tieto účely je modul pripravený. 

Zoznam sa aktualizuje z evidenciou vašich Pozemkov pomocou tlačidla „Aktualizovať zoznam“ .  Toto použijeme pri 

prvotnom načítaní spojených vlastníkov do zoznamu podielnikov, ktorý sa dá ďalej editovať. 

 

Záznamy môžete mazať a editovať jednotlivo alebo hromade. Pri každej ďalšej aktualizácii software identifikuje ktorý 

podielnici ostali , ktorý pribudli (budú označený zelenou farbou)  a ktorý už nie sú reálne v evidencií  spojených 



vlastníkov (budú označený  červenou farbou). Bude už len na rozhodnutí obsluhy software čo s takými neaktuálnymi 

podielnikmi  urobí. Môže ich zmazať alebo ponechať  v evidencií. Tlačové výstupné zostavy ale nebudú tieto záznamy 

spracovávať.  Pri aktualizácií sa automaticky aktualizujú zoznamy Listov vlastníctva a dátumy.   

 Právny dôvod vzniku členstva je položka ktorá sa edituje. Môžete využiť 

hromadné úpravy alebo editovať jednotlivo po podielnikoch. Pre 

zjednodušenie výberu vhodnej právnej listiny môžete vyberať a pridávať 

pomocou voľby  Výber zo zoznamu právnych listín. 

 

 

 

 

Po stlačení tejto voľby sa otvorí okno kde 

môžete pridávať alebo odoberať právne 

listiny ( Právny dôvod vzniku členstva)  pre 

práve vybraného podielnika.  

 

 

 

   

Takto pripravený zoznam podielnikov sa ďalej  spracováva v tlačových zostavách  v menu Tlačových zostáv, ktorý 

bude popísaný nižšie.  „Tlačové zostavy/ Tlač podkladov pre pozemkové spoločenstvá“.  

 

 

 

 

Výber NAŠICH vlastníkov / prenajímateľov / členov  



Od verzie 2.6.00 pribudol v programe nový  pomocný modul analýzy “našich vlastníkov/prenajímateľov/členov“.  

Modul umožňuje zistiť percentuálne zastúpenie vlastníkov na parcelách ak sa napr.  o to isté územie delí viac  

subjektov,  prípadne potrebujete zistiť percentuálne zastúpenie vašich ak si vyberieme len niektorých vlastníkov. 

Software ako keby rozoberie list vlastníctva  a zisťuje potom spätne na parcely podiel vlastníctva označených 

vlastníkov/prenajímateľov/členov...   

 

Zoznam vašich označených vlastníkov si môžete pre budúce uložiť a opäť obnoviť.  Ukladať a obnoviť môžete veľa 

rôznych vašich zoznamov.    

Pre špeciálnu licenciu je možnosť rozšíriť analýzu aj na porasty a vyhodnocovať podiel vlastníctva aj na porasty 

a dielce. 

   



VIII. Tlačové zostavy 

Jednou z najdôležitejších úlohu aplikácie ELPoz sú bezpochyby tlačové zostavy.  Sú tematicky rozdelené do rôznych 

úloh podľa potreby. 

 

Výpis pozemkov vlastníkov  

Na komplexné získanie údajov a ich tlač do tlačový zostáv slúži práve táto voľba.  Môžete tu získať a vytlačiť údaje 

o vlastníctve jednotlivých vlastníkov združenia ale rôzne iné hromadné  zostavy. Ako napr. zoznamy sumárne aj 

detailné pre vami označených vlastníkov a prezenčné listiny. 

Môžete opäť ako vo všetkých ostatných zoznamoch využiť možnosť zoradenia, filtrovania a rýchleho hľadania. Rýchle 

hľadanie vyhľadávanie vždy hľadá podľa toho stĺpca záznamov ako je nastavený výber „Zoradiť podľa“.   

 

         
 

 

 



Pre vytlačenie podrobného výpisu pozemkov slúži tlačidlo Pozemky vlastníka. Zostava má napr. takúto štruktúru: 

 

    
 

 

Ostatné tlačové zostavy sú hromadné. Pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku si treba označiť vlastníkov, ktorých 

chcete vytlačiť (pravým tlačidlom myši alebo medzerníkom) a potom stlačíte tlačidlo pre zostavu ktorú chcete. 

Všetky tlačové zostavy sú samozrejme vždy zoradené podľa toho ako máte nastavenú voľbu „Zoradiť podľa“ . 

V prípade že ste použili prienik a máte teda upravené druhy pozemkov na skutočný stav, môžete vytlačiť zostavy aj 

s pôvodnými druhmi pozemkov  a to stlačením príslušného tlačidla „Pozemky vlastníka“ a „Zoznam detailný“  pravým 

tlačidlom myši.  V prípade že chcete aj na budúce použiť zoznam označených vlastníkov buď v tejto zostave alebo 

v iných zostavách máte možnosť ponechať označených vlastníkov pri opúšťaní okna pri stlačení tlačidla „Návrat“.  

V pravom hornom roku vedľa textu SA môžete označiť alebo odznačiť všetkých spojených vlastníkov naraz.  

Od verzie 2.3.90 pribudla možnosť označovať hromadne vlastníkov v skupinách. Napr. ak chceme tlačiť napr. po 100 

vlastníkoch nastavíme počet na 100. Potom stačí len postupne pridávať skupinu po jednej smerom hore a budú sa 

označovať a následne tlačiť vlastníci po sto v skupinách.  Túto možnosť využijú hlavne tí užívatelia ktorý majú slabšie 

počítače s menšou pamäťou a tlač všetkých naraz niekedy spôsobuje problémy.       

Vytlačenie zmluvy  

Pre vytlačenie zmluvy medzi združením a vlastníkom použije práve túto voľbu. 

Obsluha formulára pre prípravu dát pre vytlačenie je obdobná ako v predchádzajúcom prípade ale zjednodušená.  

 

Vybrať prípadne nájsť rýchlym hľadaním vlastníka a potvrdiť tlačidlom „Tlač zmluvy“  . Máte možnosť si nastaviť,  

ktorému vlastníkovi ste už zmluvu vytlačili kôli evidencií. V prípade že chcete vlastníkovi príznak o vytlačení zmluvy 

zrušiť, urobíte to nastavením sa na daného vlastníka stlačením pravého tlačidla myši. 

 



  
 

Vytlačenie splnomocnenia  

Pomocou tejto voľby môžete vytlačiť splnomocnenie pre daného splnomocnenca.   

 

 Obsluha je obdobná ako v predchádzajúcom menu. Najviac je tu len možnosť zadať do políčok údajov 

o splnomocnencovi jeho údaje, ktoré ostanú zapamätané pre budúce použitie.  V prípade že sa vám často opakuje 

väčší počet  splnomocnencov, môžete si ich uložiť do číselníka splnomocnencov popísaný v kapitole „Číselníky“ 

a pomocou voľby výber z číselníka údaje vložiť do tohto formulára. Pre tlač zmluvy použije tlačidlo „Tlač 



splnomocnenia“ . Text splnomocnenia  si editujete vo voľbe „Nastavenie spoločných textov zostáv“, ktorý bol 

popísaný vyššie v kapitole  „Nastavenie spoločných textov zostáv“  . 

Vytlačenie hromadného splnomocnenia  

Táto tlačová zostava je obdobná ako predchádzajúca, ale s možnosťou vybrať hromadne vlastníkov (opäť pravým 

tlačidlom myši alebo medzerníkom) ktorý hromadne podpisujú splnomocnenie pre jedného splnomocnenca.   

Tlačová zostava je vždy z dvoch častí, samotnej zmluvy splnomocnenia a zoznamu vlastníkov, ktorý potom podpisujú 

toto splnomocnenie. 

 

Naviac pribudla možnosť vybrať z číselníka súčasne viac splnomocnencov a týchto vytlačiť na úvodnej strane 

hromadného splnomocnenia.  

 

Podobne ako môžete vytlačiť splnomocnenie, máte možnosť vytlačiť odvolanie splnomocnenia pomocou voľby 

z menu „Tlačové zostavy/Vytlačenie odvolania splnomocnenia“ . 

 

 

 



Vytlačenie výnosov        

Pre lesné združenia si máte možnosť vytlačiť zostavu výnosov.  Vo formulári vložíte do políčka ročného výnosu 

celkový výnos a potom stlačíte tlačidlo „Vytlač výnosy“  . Budú prepočítané všetky hodnoty podľa vlastníctva 

a vytlačená zostava výnosom pre jednotlivých vlastníkov združenia. 

 

 

 

Vytlačenie listov vlastníctva  

V prípade potreby software poskytuje možnosť 

vytlačiť nezávisle List vlastníctva vlastníka v združení.  

Samozrejme máte aj možnosť hromadnej tlače listov 

vlastníctva. Je potrebné najskôr označiť „LV“ , ktoré 

chcete vytlačiť. Na tento účel slúži voľba „Vytlačenie 

listov vlastníctva“  . 

V prípade ak ste si aktivovali modul „Naši 

prenajímatelia“  a vybrali ste zo zoznamu vlastníkov 

aspoň jedného, objaví sa tlačidlo ktoré vám dovolí 

automaticky nájsť a označiť len LV vami označených 

prenajímateľov (vlastníkov). 

    

 

 



Tlač parciel  

Táto posledná tlačová zostava vám umožňuje vytlačiť zoznam 

všetkých parciel ktoré máte v združení nezávisle pre stav C a E.  

V prípade ak ste si aktivovali modul „Naši prenajímatelia“  a vybrali 

ste zo zoznamu vlastníkov aspoň jedného, objaví sa tlačidlo ktoré 

vám dovolí vytlačiť  parcely  len  vami označených prenajímateľov 

(vlastníkov) v tomto module. Od verzie 3.0.10 máte ešte možnosť  , 

uložiť zoznam prípadne exportovať zoznam parciel do software 

Pozmap 2 (grafická prezeračka máp). 

 

Od verzie 3.0.10  pribudla 

tlačová zostava parciel a k nim 

prislúchajúcim vlastníkom  

s možnosťou výberu parciel 

ktoré chceme vytlačiť a zároveň 

s možnosťou zapracovania len 

našich vlastníkov  ktorých ste si 

vybrali v module „ANALÝZA 

našich 

vlastníkov/prenajímateľov/člen

ov...“  .  

 

 

 

 

Pre vytlačenie iba parciel našich prenajímateľov môžete 

použiť možnosť vybrať len parcely s podielom našich 

vlastníkov aký si určíte. Tak sa do výstupnej zostavy 

dostanú len parcely s percentuálnym podielom len nad 

zadané percento.  

 

 

 

 



Tlač podkladov pre pozemkové spoločenstvá  

Od verzie 2.5.10 bol doplnený modul na  Evidenciu podielnikov pozemkového spoločenstva podľa nového zákona 

97/2013 o pozemkových spoločenstvách. 

Tlačové výstupy pre tlač podkladov sa delia na tlač Zoznamu podľa §18 ods. 3, tlač Prezenčnej listiny. Ďalšie výstupy 

ako tlač Pozvánok , Štítkov na obálky, Obálok boli doplnené postupne od verzie 2.6.11 software ELPoz.  

V tlačovej zostave pozvánok si môžete vybrať z viacerých typov pozvánok. Môžete tlačiť všeobecné pozvánky bez 

mien a adries vašich členov alebo ako menné pozvánky. Môžete tlačiť aj návratku a ak to požadujete tak si môžete 

do pozvánky vytlačiť aj podpis napr. predsedu  s pečiatkou vášho spoločenstva.   

 
 
V tlači ostatných pomocných zoznamov pozemkového spoločenstva pribudli v posledných verziách od 2.7.50  mnohé  
filtre a spôsoby zobrazenia s možnosťou exportu parciel vlastníka . 

 



IX.  Nástroje  

Ďalšou položkou hlavného menu je „Nástroje“.  Umožňuje vykonávať niektoré úkony ktoré slúžia na všeobecnú 

prácu s dátami aplikácie.  Položka na import externých dát „Import databáz z Katastrálneho úradu – Wiskan  DBF“ už 

boli popísané v predchádzajúcich kapitolách. Ďalšie voľby  sa používajú len situáciách kedy došlo k poškodeniu dát. 

(Napr. neočakávaným vypnutím počítača v prípade výpadku elektrickej energie a pod. ). Na opravu dát a indexov 

databáz slúži voľba  „Údržba databáz“ . 

Vymazanie databáz združenia / aj katastra 

Na vymazanie všetkých záznamov databáz združenia slúži voľba „Vymazanie databáz združenia“.  POZOR, TÁTO VOĽBA 

JE NEVRATNÁ !!! 

Na vymazanie všetkých záznamov databáz združenia aj katastra slúži voľba „Vymazanie databáz združenia aj 

katastra“.  POZOR, TÁTO VOĽBA JE NEVRATNÁ !!! 

Záloha a  obnova dát.  

Pomocou jednoduchého zálohovacieho manažéra  sa 

dá zálohovať aktuálny stav všetkých databáz 

z daného okamžiku a kedykoľvek sa vrátiť do tohto 

stavu vybraním zo zoznamu záložných archívov 

a stlačením tlačidla „Obnoviť“. Táto možnosť slúži na 

práve na ochranu dát pred poškodením ich 

zálohovaním keď sú data korektné a ich obnovení keď 

došlo k ich poškodeniu . Ďalšou možnosťou je takto 

prenášať údaje z jedného počítača iný v prípade že 

máte aplikáciu nainštalovanú na viacerých 

počítačoch. V poslednom rade je to možnosť si 

odložiť aktuálny stav dát keď sa chcete k nemu 

v budúcnosti vrátiť.  

 

POZOR TENTO SPÔSOB  ZÁLOHOVANIA. ZÁLOHUJÚ A OBNOVUJÚ SA VŠETKY KATASTRÁLNE ÚZEMIA KTORÉ STE VYTVORILI, NIELEN TO 

KTORÉ JE AKTUÁLNE NASTAVENÉ !!!  

    

Nájdi KU 

Modul slúži na prehľadanie veľkého množstva zdrojových  databáz z Kat. úradu ( prípadne z dátového adresára   

software Wiskan).   

Po zadaní adresára z dátami a identifikátora (IČO/ Rodné číslo/ dátum narodenia) alebo časti mena vlastníka 

software prehľadáva všetky Katastrálne územia a naplní tabuľku so zoznamom katastrálnych v ktorých má daný 

vlastník nejaké vlastnícke podiely. Tento modul je užitočný ak neviete v ktorých kat. územiach máte hľadať prípadne 

potrebujete rozšíriť licenciu o nové katastrálne územia.   

    



X. Info 

Poslednou položkou hlavného menu je položka Info. Umožňuje vám zisťovať základné sumárne údaje o vašom 

združení.   

Na celkové štatistické informácie slúži položka menu  „Štatistiky“ . 

Štatistiky  

 

Pre podrobnejšie informácie o zložení parciel 

vo vašom združení alebo celom KU je 

potrebné vybrať voľbu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štatistiky parciel registra C (E)   pre Združenie alebo Štatistiky parciel registra C (E)pre celé 

KU  

 

Pre viac KU môžete použiť  výber štatistík kde vidíte sumárne štatistiky pre celé vaše spoločenstvo/ združenie príp. 

poľovný revír.  

 

 

  



XI. Pomoc 

Toto menu nie je potrebné popisovať.  Nachádza sa tu len odkaz na tento manuál, základné licenčné ujedanie a info 

o aplikácií ELPoz s možnosťou odkazu na www stránku produktu. V tejto voľbe môžete ešte skontrolovať aktuálnosť 

software ELPoz. Ak vaša verzia nie je aktuálna software vám sám ponúkne možnosť aktualizácie ktorá je vždy vrámci 

základne verzie zdarma. V prípadne  upgrade na vyššiu základnú verziu (teda napr. z verzie 2.x.xx na 3.x.xx ... 3.x.xx 

na 4.x.xx), bude táto spoplatnená podľa cenníka prípadne podľa licenčných podmienok, s ktorými súhlasí každý 

NADOBÚDATEĽ  licencie pri zakúpení software.   

 

 

Hardvérové nároky software ELPoz. 

 

Minimálna konfigurácia PC: 

Intel Pentium 4 Celeron / 500MB RAM / 50MB voľného miesta na hard disku + data  / Windows XP SP3   

Optimálna konfigurácia PC: 

Intel Intel® Core™ i3 / 4GB RAM /  100MB voľného miesta na hard disku + data  / Windows 7 

 

Kontakty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj: 

Ing. Stanislav Klanduch 

KAnet – soft-net services 

 

Kuzumányho  902 

01701 Považská Bystrica 

Tel:    +421 918 394876 

Mail:  software@kanet.sk  

GIS prieniky máp, analýza dát: 

Ing. Miroslav Pizúr 

KAnet – soft-net services 

 

01701 Považská Bystrica 

Tel:    +421 904 535745 

Mail:  pizur@kanet.sk 

 

mailto:software@kanet.sk
mailto:pizur@kanet.sk


XII. Verzie 

Do tejto sekcie manuálu budeme pridávať informácie o verziách Software  ELpoz 

Verzia 4.3.15 

Z dôvodu 

požiadaviek 

klientov bol 

upravený import 

parciel a to tak 

aby si mohol 

užívateľ vybrať či 

chce alebo nie 

importovať aj 

spoločné 

nehnuteľnosti 

(urbáre, a iné  ...)  

 

 

 

Do jadra aplikácie bol doprogramovaný výpočet plôch parciel pre daného vlastníka podľa druhu pozemku. Následne 

to umožnilo upraviť tlačové zostavy Výpis pozemkov vlastníkov / Zoznam sumárny a detailný tak  aby boli vytlačené 

a spočítané iba parcely vybratého  konkrétneho druhu pozemku.  

Zároveň bola 

pridaná možnosť 

či chcete vytlačiť 

všetkých 

vybraných 

vlastníkov alebo 

zobraziť len tých 

pre ktorých platí 

podmienka 

vybraného druhu 

pozemku. 

 

 

Verzia 4.0.12 

Jednou z požiadaviek GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) je voliteľne zabrániť používateľovi 

získať dátový výstup z ELPozu, ktorý môže obsahovať osobné údaje. Preto boli všetky údaje ktoré by mohli obsahovať 

osobné dáta zašifrované v databáze. Tento proces anonymizácie  prebehne pri prvej aktualizácii na ver 4.  



Zároveň boli niektoré údaje zneprístupnené v zoznamoch vlastníkov a všetkých tlačových zostavách aby software 

spĺňal nariadenie GDPR.  

Ďalšou zmenou je pridanie možnosti  aktivovať prihlasovanie do ELPozu pomocou prihlasovacieho mena a hesla čo je 

tiež požiadavka GDPR. 

Software bolo  zároveň zmenené základné grafické jadro, čo sa prejaví v zmene v rôznych grafických prvkov, progres- 

baroch a príprave pre GIS modul pre mapové zobrazenie dát vlastníkov.  

Verzia 3.0.15 

Doplnená možnosť tlačiť alebo 

netlačiť dátum tlače do všetkých 

zozstáv. Túto možnosť si môžete 

nastaviť v nastavení aplikácie  

„Nastavenia/Nastavenia pre 

ELPoz“. V module DANE bol 

prepracovaný spôsob výpočtu 

podľa aktuálnej legislatívy.  

 

 

Verzia 3.0.12 

Bol zmenený spôsob výpočtu hlasov. 

Nastavenie výpočtu môžete zmeniť 

v menu „Nastavenia/Nastavenia pre 

ELPoz“.  K doterajšiemu spôsobu 

výpočtu pribudla možnosť počítať hlasy 

tak že 1 hlas zastupuje každých 

začatých XXX m2 výmery podielu. 

Zároveň bolo presunuté nastavenie 

výmery pre výpočet hlasov do 

spoločných nastavení z nastavenia pre 

KU.    

Do tlače zoznamu LV pribudla možnosť označiť LV našich vlastníkov z modulu „ANALÝZA  našich“. 

Verzia 3.0.10 

Pribudla možnosť exportovať zoznamy parciel vašich vlastníkov vybraných v module ANALÝZA dotknutých 

prenajímateľov.  (prenajímateľov/podielnikov..) pre prezeračku máp  „Pozmap 2“. 

Od verzie 3.0.10 sme pridali možnosť nastaviť výstupný adresár pre export  dát do   „Pozmap 2“. 



V pribudla tlačová zostava parciel a k nim 

prislúchajúcich vlastníkov  s možnosťou výberu parciel 

ktoré chcete vytlačiť a zároveň s možnosťou 

zapracovania len našich vlastníkov,  ktorých ste si vybrali 

v module „ANALÝZA našich 

vlastníkov/prenajímateľov/členov...“  .  

Je možné editovať Oslovenie 

(vlastníkov/podielnikov/členov...) pre tlač pozvánok vo 

verzií pre pozemkové spoločenstvá. 

Pridali sme možnosť urobiť inverzné označenie vlastníkov/parciel/LV... vo všetkých zoznamoch kde by to mohlo 

uľahčiť výber vlastníkov/parciel/LV. 

Verzia 3.0.04 

Prepracovaný modul „Vytlačenie zmlúv“ .  Bola zmenená výstupná forma zmluvy podľa potrieb   a pribudla možnosť 

hromadnej tlače zmlúv podľa rôznych kritérií a filtrov. 

Podobne ako  „Vytlačenie zmlúv“   boli zmenené výstupné 

formy „Splnomocnení“  podľa potrieb zákazníkov  . 

Pridali sme možnosť uložiť zoznam parciel len pre Vašich 

prenajímateľov/vlastníkov vybraných v module ANALÝZA 

dotknutých prenajímateľov. Parcely sa následne dajú načítať 

v module pre import záznamov z evidencie Katastra do 

evidencie Združenia.  

 

Verzia 2.7.69  - Nová aktualizácia obsahuje:  

V tlačovej zostave  „Vytlačenie výnosov“  pribudla možnosť Rozpočítať výnos len na vlastníkov z modulu ANALÝZA 

vlastníkov. Ak chcete rozpočítať výnos len na vlastníkov vybraných v tomto module stačí zaškrtnúť túto voľbu 

a môžete rozdeliť výnos len medzi nich.   

Verzia 2.7.66  - Nová aktualizácia obsahuje:  

• Pribudla možnosť nastaviť v Nastavení ELPozu počet des. miest. pre tlač.   

Vo všetkých tlačových zostavách zmenený spôsob zobrazovania desatinných miest pre výmeru a hlasy podľa 

nastavenia. 

• Pre zdatnejších klientov sme pridali v okne Nastavení pre KU - Spracovať analýzu vlastníkov s rovnakým 

dátumom narodenia Počet znakov priezviska pri spracovaní analýzy. 

• Do tlače Ostatných pomocných zoznamov pozemkového spoločenstva pribudla možnosť členenia prezenčnej 

listiny osobitne pre neznámych vlastníkov a osobitne pre známych. 

• Do tlače Ostatných pomocných zoznamov pozemkového spoločenstva pribudla možnosť tlače prezenčnej 

listiny  po skupinách 

o podľa výberu písmen abecedy 

o podľa počtu vlastníkov v skupine a poradového čísla skupiny 



• Bol prepracovaný modul konverzie rodných čísiel na dátumy narodenia vzhľadom k veľkej chybovosti dát z 

katastra. 

• V okne Súhrnnej Evidencie podľa vlastníkov bol pridaný modul Analýzy rodných čísiel. V prípade že systém 

nájde rodné čísla ktoré vykazujú chybu natypovania modul ponúkne možnosť ich zobraziť a prípadne 

automaticky spojiť vlastníkov. 

• Bol prepracovaný modul a zálohy dát a prepínania Kat. území pre klientov ktorí majú viacero inštalácii a 

verzií na jednom PC. 

       


