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Manuál k programu Konvertor CPPPaP 
 

1.KROK -  Spustite program pomocou ikony "KonvertorCPPPaP"   
  

 

 

 

2.KROK -  Kliknite na políčko "Načítať súbor" (1.), následne vyberte súbor export.csv (2.), kt. sme vyexportovali z programu 

aSC agenda a potvrdíme tlačidlom "OK" (3.). 

 
 

3.KROK -  V políčku "Názov školy" (4.) zadajte presne označenie Vašej školy a adresu. Aj po ukončení programu sa názov 

školy automaticky uloží, preto ho už nebudete musieť vyplňovať.  V prípade, že tento názov chcete zmeniť stačí názov 

jednoducho prepísať. Teraz prejdite na možnosť  "Typ žiadosti" (5.) vyberte žiadosť, ktorú ma program údajmi vyplniť 

napr. Žiadosť o poradenstvo v CPPPaP. Následne prejdite na možnosť "Výstupný súbor žiadosti uložiť ako" (6.), kde 

vyberte aký typ súboru má program vyplniť napríklad "PDF súbor" alebo "Microsoft Word súbor (.doc)" teraz Vám 

program ponúkne možnosť "Exportovať"(7.) kliknite na toto políčko, aby program mohol začať konvertovať súbor (ikona sa 

zmení z políčka (Exportovať na Konvertujem...)  
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4.KROK -  Po tom ako program prekonvertoval údaje otvorí okno "Uložiť ako", teraz môžete vybrať cestu kam chcete súbor 

uložiť napr. "Pracovná plocha"(8.) následne zvoľte názov súboru napr. Žiadosť o poradenstvo (9.) kliknite na políčko 

"Uložiť" (10.) 

 
 
5.KROK -  Po uložení súboru na pracovnú plochu spustite súbor PDF (11.) a následne ho môžete vytlačiť (12.). V prípade 

Microsoft Word súborov (.doc) môžete súbory ďalej meniť, upravovať a tlačiť (13.). 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POZNÁMKA K PROGRAMU 
 
Rozdiel medzi súbormi PDF a DOC: 

Súbory PDF - nie je možné meniť ani ďalej upravovať, slúži iba k vytlačeniu žiadosti. 

K otvoreniu tohto súboru potrebujete mať nainštalovaný program na otváranie PDF súborov, napr. Adobe Reader) 

 

Microsoft Word súbor (.doc) - je možné meniť, ďalej upravovať a 

tlačiť. Pre zvolenie tejto možnosti musíte mať nainštalovaný 

program Microsoft Office 2003/2007/2010 a vyššie, aby 

program mohol spustiť konvertovanie súboru! V opačnom 

prípade Vám program zahlási tento oznam "Chyba pri prístupe k 
Microsoft Office Word aplikácií". Pre odstránenie tohto 

problému je treba doinštalovať program Microsoft Office alebo 

používajte konvertovanie databázy do PDF súboru. 

 


