
Štart 
Hlavná obrazovka program, po prvom spustení je potrebné pridať prvý testovací deň. 

 

 

Po pridaní sa tento deň automaticky nastaví ako aktívny a odblokujú sa tlačítka „testovaní“ a 

„pozitívni“. 

Ak bude v programe viac testovacích dní dá sa medzi nimi prechádzať výberom a tlačítkom „Nastav“ 

 

 

Pri ďalšom spustení programu sa vždy najskôr vyberie a nastaví deň s ktorým ideme robiť. 

 

  



Testovaní 
zoznam testovaných pridávame ľudí čo prišli na test 

 

V zozname môžeme vyhľadávať, po zadaní rč, mena alebo priezviska tlačítkom „Filtruj“ zobrazíme 

zafiltrovaný zoznam. 

Tlačítkom „Pridaj“ pridávame ľudí na test. 

Do čísla testu sa dáva číslo „šatňového bloku“ – môže byť aj s písmenom. 

Rodné číslo sa zadáva aj s lomítkom. Po vyplnení rodného čísla sa dá cez tlačítko „Hľadaj“ vyhľadať 

a predvyplniť osoba ktorá už je v zozname ľudí. 

Medzi položkami sa dá prechádzať klávesnicou „enterom“. Dátum narodenia je možné písať aj 

s čiarkou na numerickej klávesnici, program si to prelo69 na bodku. 

 

Po uložení človeka sa automaticky generuje tlač certifikátu. 

na certifikáte sa vytlačí číslo testu „šatňového bloku“ ktoré má človek priradené. 

Na konci testovania je možné vytlačiť zoznam všetkých testovaných ľudí. 

  



Zoznam ľudí 
Sem sa ukladajú všetci ľudia ktorí boli v tomto programe zaevidovaní. 

Ak človek príde na test aj ďalší deň podľa rodného čísla ho program nájde a vyplní údaje pri pridávaní 

na test. 

 

Cez tlačítko „Import“ je možné do zoznamu nahrať údaje dopredu.  

Importuje sa z CSV súboru. 

Oddeľovač je bodkočiarka a prvý riadok  sú rovno dáta – bez názvov stĺpcov. 

rodne/cislo ; priezvisko ; meno ; titul ; datum_narodenia ; ulica ; cislo ; psc ; obec ; telefón 

(tento príklad riadku je s medzerami pri ; iba pre lepšiu čitateľnosť, v reále je to bez medier) 

 

Importovať môžeme aj do zoznamu kde už sú dáta. Vtedy sa kontrolujú údaje podľa rodného čísla 

a prepíšu sa, alebo sa pridá nový človek ak ho nenájde. 

  



Pozitívni 
Na konci testovania sem zapíšeme pozitívnych ľudí – vyhľadajú a pridajú sa rýchlo cez číslo testu 

 

Po stlačení „Pridaj“ sa zobrazí detail človeka ktorého nájde podľa čísla testu. 

 

Vyberieme výsledok „POZITIVNY“ a uložíme 

Po zadaní pozitívnych ľudí sa dá vytlačiť formulár zoznamu. 

 


