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VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                                              NAŠA ZNAČKA                                          VYBAVUJE                 STUPAVA 

     tl2014-12-11kl1      p. Malý, p. Hercek              11.12.2014 
 

Vážený zákazník, 
 
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame nový program WinCITY Cintorín verzia v.2014.1 so 

zmenami popísanými v bode č. 3.  

 
 

1.  Nainštalujte nový program WinCITY Cintorín v.2014.1 až vtedy, keď budete mať: 

• nainštalovanú predchádzajúcu verziu programu WinCITY Cintorín v.2013.1 alebo v.2013.2. Ak nemáte 
nainštalovanú jednu z týchto verzií, tak si nainštalujte v.2013.1 a spustite program aj program v tejto 
verzii, 

• archivované dáta bežným postupom na diskety alebo USB kľúč v hlavnom menu cez položku 
Archivácia. Postup zopakujte ešte raz, aby ste mali dáta zálohované dvakrát. Po skončení archivácie 
ukončite program a diskety uložte na bezpečné miesto a už ich na archiváciu nepoužívajte.  

 
 

2.   Postup inštalácie (pre OS Windows): 

1. Spustite si ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú mechaniku s CD. 

2. Potvrďte preinst_cint_1401.exe. Inštalačný program určený na preinštaláciu programu WinCITY Cintorín 

sa Vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné 

potrebné údaje. 

3. O úspešnom ukončení budete informovaní – potvrďte tlačidlo OK. 
 

3. Zmeny v programe WinCITY Cintorín v.2014.1 
  
 

1. Vyhľadávanie zomrelých podľa dátumu narodenia, úmrtia a uloženia v hrobovom mieste. 
 

2. Vyhľadávanie nájomcov – doplnenie číslo hrobu pre lepšiu identifikáciu. 
 

3. Pridávanie nájomcov – program ponúkne pri potvrdení tlačidla „Pridať nájomcu“ možnosť výberu 
z nájomcov, ktorí sú už v programe založení. V zozname nájomcov môžete vyhľadávať podľa priezviska 
a mena a po potvrdení tlačidla OK sa Vám automaticky doplnia do nového nájomcu údaje z vybraného 
nájomcu. a nie je potreba ich znova dopisovať. Ak nenájdete nájomcu v zozname nájomcov, potom stačí 
potvrdiť tlačidlo „Nový“ a môžete vytvoriť nového nájomcu. 

 
4. Zmena možnosti dopĺňania dátumov zomrelých – je možné doplniť len rok v položkách 

dátum narodenia, dátum úmrtia, dátum uloženia a dátum spopolnenia. 
 

5. Zoznamy nájomcov a platieb – možnosť vytvorenia zoznamu so simulovanými 
výnosmi (predpismi) pre budúce obdobie s vypočítaným predpisom podľa aktuálneho číselníka 
sadzieb a podľa dátumu konca predplatného (vo filtri dátum budúceho predpisu). 
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6. Zoznamy nájomcov a platieb – možnosť vytvorenia zoznamu s úhradami aj 
z prechádzajúcich období – z histórie úhrad (po výbere filtra úhrady sa zobrazí položka 
„zobraziť aj úhrady z histórie platieb“).  

 
7. Časové rozlíšenie výnosov – možnosť tlačiť prehľad len aktuálne platby, t. j. neuvažuje sa 

s predchádzajúcimi platbami za HM. 
 

8. Rozšírenie možnosti archivácie – nová položka „Záloha dát, digitálnych máp a *.rtf 
,*.pdf súborov na úložisko dát“. Pri zapnutí tejto položky v archivácii sa archivujú všetky 
dáta, digitálne mapy a tlačové súbory na vopred určené miesto, napr. na server alebo záložný 
disk. Rovnako sa zálohujú tieto dáta na túto cestu pri týždennej archivácii. Rovnako pribudla aj 
archivácia typu zip.exe pre dodatočnú archiváciu. Napriek dodatočným archiváciám je však 
nutné archivovať program na prenosné médiá (najlepšie USB kľúč)!!! 

 
9. V zmluvách – doplnená v položke upomienka možnosť výberu „vyriešená“. 

 
10. Boli zmenené vzory zmluvy a návrhu zmluvy - článok VI. bod č.2 pre zmenu zákona o ochrane 

osobných údajov. Ak používate náš vzor zmluvy a návrhu zmluvy, tak si prosím zmeňte tento 
článok v Servise - Zmluvy, resp. Návrhy zmlúv.  

 
Článok VI. bod č.2 má po zmene znenie:  

 
Nájomca udeľuje súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,   na   spracúvanie   svojich   osobných   údajov 

prenajímateľom v rozsahu ako je uvedené v tejto zmluve pre   účely   evidencie pohrebiska podľa zákona 

o pohrebníctve. Nájomca udeľuje súhlas na dobu trvania tejto zmluvy, prípadne na dobu oprávnených 

nárokov prenajímateľa z tejto zmluvy voči nájomcovi. Prenajímateľ vyhlasuje, že osobné údaje  budú  

použité  len  pre jeho potreby evidencie hrobových miest. 
 

 
Upozorňujeme, že program umožňuje zálohovať dáta na externé úložné zariadenia a sieťové disky. 
Je bezpodmienečne nutné si dáta zálohovať, pretože pri poškodení disku alebo odcudzení počítača 
dochádzate o údaje, ktoré ste prácne roky nahrávali. Keď si neurobíte zálohy na externé úložné 
zariadenie – najlepšie na USB disk, tak o dáta môžete nenávratne prísť a nanovo ich do programu 
zadávať, čo môže trvať mesiace aj roky. Preto si prosím dáta archivujte aj na viacero 
zapisovateľných médií – najlepšie USB kľúčov, príp. na pamäťové karty (SD karty, SDHC karty).       
 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technikmi firmy: 

• Ing. Martinom Javorským na tel. č. : 052/38 10 184,, mobil: 0948 036 709, email: javorsky@topset.sk  
• Richardom Malým na tel. č. : 02/60 421 272, mobil: 0905 897 110, email: podpora@topset.sk  
• Milanom Hercekom na tel. č. : 02/65 459 252, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk  

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Cintorín 2014.1  bola testovaná tromi nasledovnými 
antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3495, vírusová databáza: 4235/8716  
2) ESET Online Scanner – deň vydania 11.12.2014 
3) AVAST Antivirus, verzia 2015.10.0.2208, vírusová databáza: 141211-0 
 
 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 
S  pozdravom   

 

                                       Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                   programátor, technická podpora 

 


