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Základné informácie
Aplikácia beží naďalej na pôvodnej adrese https://ad.opk.sk:8443/webui/

Užívateľské meno a heslo je totožné ako v pôvodnej verzii.

Odporúčaným prehliadačom naďalej ostáva Mozilla Firefox (verzia 41+), s Adobe Acrobat Readerom (verzia 
10+), ktorý bez problémov dokáže tlačiť v rozmere kartičky. (PL)

Táto príručka obsahuje vybrané nové funkcie, ktoré Vám uľahčia prácu s novou verziou bez nutnosti opísať 
všetky zmeny a novinky. Metodika zostáva nezmenená, ale navigácia bola optimalizovaná. Po celkovom 
preklopení všetkých okien bude pôvodný manuál prerobený. Metodika a postupy zo starého manuálu sú platné
aj v tejto verzii ŠIS. Pôvodný manuál je na stránke www.polovnickakomora.sk/pl.html

Nová lišta nástrojov

Menej ikoniek zjednoduší hľadanie funkcii, často používané boli prerobené na tlačidlo s popisom, menej 
používané funkcie boli schované pod tlačidlo Viac a nepoužívané boli úplne schované.

Často používané ikonky (tlačídlá):

Nový záznam, Uložiť záznam a Zrušiť zmeny. Fungujú rovnako v každom okne, použiteľné sú vždy 
zvýraznené zeleným prechodom. Keď zmeníte niektorú kolónku, aktivuje sa Uložiť a Zrušiť. Nový záznam 
môžete vytvoriť, len ak uložíte zmenené údaje alebo zrušíte zmeny.

Štandardné ikonky

Hľadať, Zobrazenie, Obnoviť, Príloha, Extra, Tlačiť.

https://ad.opk.sk:8443/webui/
http://www.polovnickakomora.sk/pl.html


Po kliknutí na Filter a vyplnení hľadaných hodnôt ikonka lupy zostáva zatlačená, čo znamená, že obsah okna 
je limitovaný na hľadané hodnoty. 

Zobrazenie slúži na prepnutie pohľadu tabuľky a konkrétneho záznamu. 

Obnoviť slúži na aktualizáciu záznamu, napr. po úprave držiteľa, keď chcete aktualizovať PL, aby zobrazil 
nové meno, číslo OP v príslušnej kolónke.

Príloha slúži na pripojenie externého dokumentu, obrázku ku konkrétnemu záznamu. Každý záznam môže 
mať viacero príloh, keď je súbor pripojený, ikonka prílohy je stlačená (rovnako ako pri lupe).

Extra ikonka schováva niektoré tlačidlá, ktoré sú v konkrétnom okne. Tlačidlá pod touto ikonkou sú iné v 
každom okne.

Tlačiť slúži na vytlačenie konkrétneho záznamu. V prípade, že záznam neobsahuje vytlačiteľnú informáciu, 
ikonka je šedá.

Málo používané ikonky

 Tieto ikony sú schované pod tlačidlom Viac. Zaujímavé sú 
ikonky Prispôsobiť a  Export. Pomocou prispôsobiť v 
tabuľkovom zobrazení môžete uložiť šírku stĺpcov natrvalo, tak 
zviditeľníte údaje v tabuľke. Cez export môžete uložiť obsah 
okna do napr. do excelovej tabuľky. 

Navigácia medzi záznamami
V prípade, že v okne máte viacero záznamov, pre posun na ďalší, predchádzajúci, posledný al. prvý záznam, 
použite nasledovné ikonky: 

medzi šípkami sa zobrazuje vybraný záznam a celkový počet záznamov (ktoré vyhovujú filtru, keď je zadaný)

V prípade, že je v okne  viac ako 100 záznamov, dole pod tabuľkou sa zobrazia ďalšie tlačidlá na listovanie 
medzi stranami, ale len v tabuľkovom zobrazení.  Význam šípok je podobný ako pri konkrétnom zázname. 
Prvá strana, predchádzajúca strana, ďalšia strana a posledná strana.



Podkarty
V novej verzii stará stredná lišta s podkartami uprostred bola presunutá do spodnej časti okna, kde zaberá 
menej miesta a zároveň môže obsahovať jednoduchý náhľad údajov na podkarte. 

Údaj na podkarte možete editovať dvojklikom na konkrétny riadok alebo ikonkou na začiatku riadku. Pri 
editácii podkarty sa záznam otvorí do celého okna. Toto zobrazenie je rekurzívne, vrátiť sa na hlavnú kartu 
môžete kliknutím na prvý záznam na navigačnej lište. 

Táto navigačná lišta sa zobrazuje hore pod dekoračnou ikonou okna len na podkartách a vyzerá nasledovne:

 jednotlivé podkarty sú oddelené znakom > 

na hlavnú kartu sa dostanete kliknutím na prvú položku v 
tomto zozname.

Filter



Nový filter sa zobrazí pri oknách s veľa riadkami automaticky pri otvorení alebo ho môžete aktivovať ikonkou
lupy na nástrojovej lište a má niekoľko vylepšení. Filter si pamätá naposledy zadanú hodnotu, takže filter je 
možné postupne rozširovať podmienkami. Často používané kolónky sú na začiatku filtra, k málo používaným 
kolónkam sa dostanete cez 3 bodky. (na obr. Vyznačené červenou farbou). V novom filtri môžete jednoducho 
nájsť aj záznamy, ktoré boli vytvorené max. týžden, mesiac,…. dozadu. Stačí keď si vyberiete hore z roletky 
História záznamov.

Naposledy editované záznamy
Táto funkcia je podobná filtru a funkcii história, je však priamo zobrazená na úvodnej stránke. Pomocou tohto 
okienka môžete otvoriť posledné záznamy, ktoré ste naposledy menili. 



Prihlásenie do systému

Úvodná obrazovka:

Povinne treba vyplniť všetky kolónky, Užívateľ, Heslo a Jazyk. Odporúčam zaškrtnúť kolónku Zapamätať 
prihlasovacie údaje. V tom prípade si systém pamätá užívateľské meno a jazyk. Kolónka Zmeň rolu je určená 
len pre užívateľov, ktorý majú prístup k viacero organizáciám alebo rôznym oprávneniam.



Pri prvom prihlásení systém ponúkne organizáciu, vyberte si svoju OPK.  Po tomto kroku už uvidíte úvodnú 
obrazovku.



V prípade, že máte starší monitor s malým rozlíšením, odporúčam schovať lištu na pravej a ľavej strane.

Ikonky sú v čevenej zóne

Po schovaní sa obsah rozšíri na celú šírku a menu máte plne k dispozícii na tlačidle Menu, v hornej časti

Tlačidlo Menu na prístup k funkciám ŠIS.



Na úvodnej obrazovke môžete miniokná – grafy, obľúbené a naposledy upravené ľubovolne presunúť na 
preferované miesto – dokonca aj do schovávateľnej lišty, ktorá sa dá hocikedy vysunúť.

Úvodná obrazovka na celú šírku:



Evidencia držiteľa PL
V menu vyberte poľovné lístky a kliknite na Zoznam držiteľov. 

Zobrazí sa Vám filter, kde si môžete nájsť držiteľa a vykonať úpravy pokiaľ je držiteľ už v systéme a sú 
povolené zmeny. Údaje ako číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia sú otvorené pre opravy stále. Meno,
priezvisko, Titul a Adresa sú údaje, ktoré sa zamykajú spolu s vydaným PL. 

Vo filtri môžete hľadať napr. podľa ČOP, Mena, Priezviska,…. 

V prípade, že viete, že držiteľ určite nie je v systéme, môžete kliknúť na nový záznam (vľavo dole). Keď filter 



potvrdíte, vytvoríte nový záznam na lište nástrojov.  Povinné údaje sú vyznačené červenou farbou.

Potom vyplňte údaje na podkarte Adresa a kliknite na Nový záznam. Keď kliknete na názov podkarty a 
podkarta ešte neobsahuje žiaden záznam, automaticky Vám systém vloží záznam. Pri zadávaní adresy 
pokračujte ikonkou Vizitka na konci kolónky.



Adresu treba vždy zadávať cez ikonku, nedá sa písať priamo do tej kolónky.

Po doplnení údajov kliknite na tlačidlo Uložiť a podľa potreby sa presuňte na hlavnú kartu skontrolovať a 
doplniť údaje. Napríklad aj v rozšírenej evidencii.



Vydávanie a operácie s PL
Kedže väčšina PL je už vydaných, najprv si treba prečítať návod na predĺženie PL.

V menu zvoľte poľovné lístky / Zoznam poľovných lístkov

Po kliknutí sa zobrazí filter a do toho napíšte číslo PL, ktorý potrebujete predĺžiť. V prípade, že číslo PL nie je 
k dispozícii, (držiteľ prišiel bez PL), možete nájsť všetky PL aj cez meno a priezvisko - cez ikonku panáčik za 
kolónkou držiteľ.



Po vyhľadaní PL zrolujte na spodok okna zoznam PL – tesne nad podkartami uvidíte lištu Operácie za 
poplatok. Musíte to rozklikaťpreto, aby ste neklikali na tlačidlá náhodne, kedže tieto zapíšu aj poplatok a 
upravia dátumy platnosti PL. Kliknite predĺženie. Uvoľní sa Vám kolónka Poľovný lístok pre – kde môžete 
zvoliť obdobie na predĺženie a kolónka ev. číslo. 

Rovnako postupujte aj pri strate alebo zmene  PL s tým rozdielom, že pri strate stačí zapísať nové evidenčné 
číslo a môžete tlačiť. Pri zmene musíte pred spracovaním opraviť aj zmenené údaje na karte držiteľa – 
najjednoduchšie kliknutím na popis Držiteľ pred kolónkou. (automaticky sa otvorí daný záznam). Po zmene 
údajov treba kliknúť do ďalšej kolónky alebo vedľa, aby systém detegoval zmenu údajov. 

Po uložení a spracovaní môžete tlačiť predĺžený PL.



Pri PL sa na podkarte zobrazuje história. V prípade potreby môžete skontrolovať PL aj na podkarte PL v okne 
Zoznam držiteľov. (ak bolo otvorené aj pred vydaním PL, treba obnoviť.)



Vydanie nového poľovného lístka

Otvorte Zoznam poľovných lístkov cez menu (al. oblúbené položky). Potvrďte filter, potom kliknite na Nový 
záznam. Držiteľa vyhľadajte cez panáčika na konci kolónky.

Vyhľadávač držiteľa vyzerá nasledovne. Hľadanie sa spustí enterom alebo ikonkou obnoviť dole vľavo. Treba 
označiť riadok a potvrdiť zelenou fajkou dole vpravo. 

Môžete vyplniť ľubovoľnú kolónku, medzi ktorými je aplikovaná operácia „A“ v prípade, že poznáte ČOP, do 
filtra nemusíte vstúpiť, stačí zadať do kolónky držiteľ a prejsť na ďalšiu kolónku. Potom stačí vybrať typ PL – 
časovú platnosť a typ osoby, nastaviť začiatok platnosti, dopísať evidenčné číslo. Po vyplnení údajov PL 
môžete spracovať a vytlačiť. Tip: ak hľadáte len časť z priezviska použite znak %. napr. „%ová“. Na konci 
slova % sa dopĺňa automaticky pri každom hľadaní.
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