
  

 

 

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
 tl12017-09-22kl1       p. Schmidt           22.09.2017 

 
Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2017.1. 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia 

V.2017.1 s tlačou oznámení o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a s 

ďalšími zmenami popísanými v bode č.3.  

Inštaláciu programu vykonajte z inštalačného CD, len ak máte zakúpený tento program a používate 

jeho predchádzajúcu verziu, t. j. preinštaláciu môžete vykonať po verzii V.2016.1a alebo verziu V.2016.1! 

1. Archivácia programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

• Spustite program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2016.1a, resp. V.2016.1 a zarchivujte 
dáta bežným postupom v hlavnom menu cez položku Archivácia. Ukončite prácu s programom. 

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2017.1 

• Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD 
mechaniku.  

• Pre preinštaláciu programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV potvrďte súbor preinst_evid_1701.exe na 
inštalačnom CD. Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si 
želáte program nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete 
informovaní – potvrďte ho potom tlačidlom OK. 
 
 
 
 

3. Program EVIDENCIA OBYVATEĽOV V.2017.1 obsahuje nasledujúce úpravy: 

• doplnené oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov. 
Oznámenie môžete tlačiť jednotlivo, alebo hromadne cez hromadnú korešpondenciu. Pri hromadnej 
korešpondencii sú dve možnosti tlače oznámení - podľa čísla súpisného a podľa ulice a čísla orientačného. Je 
to z toho dôvodu, že si priamo vyberáte, ako sa vo Vašej obci alebo meste roznášajú oznámenia, pretože 
oznámenie k voľbám ide iba jedno do každej domácnosti. Pred samotnou tlačou oznámení si 
nezabudnite doplniť tlačou filter - napr. volebný okrsok, číslo súpisné od - do, spôsobilosťou voliť a pod. 
Dátum narodenia je už prednastavený pre občanov na dátum 4.11.1999 (občania, ktorí dosiahnu v deň 
volieb 18 rokov). Po potvrdení filtra občanov sa zobrazí samotný zoznam občanov - v tomto prípade 
domácností, do ktorých sa tlačia oznámenia. Podľa zoradenia je označený vždy prvý občan z domácnosti s 
rovnakým číslom súpisným alebo s rovnakou ulicou a s rovnakým číslom orientačným (výnimku tvoria iba 
chybné záznamy s nulovými hodnotami čísla súpisného, resp. ulice a čísla orientačného - tie sú označené 
všetky). Ak sa nachádzajú byty na rovnakom čísle súpisnom, alebo ulici a čísle orientačnom, potom sa pre 
každý byt tlačí jedno oznámenie. Ak máte bytový dom a nemáte poznačené u občanov čísla bytov, potom si 
ich doplňte, alebo si označte ručne jedného občana z každého bytu pre tlač oznámenia. Nakoniec si pred 
tlačou si nastavte horný a ľavý okraj tlače (nastavenie v mm), tlačiť celé tlačivo zadajte N (N-nie tlač 
priamo do tlačiva) a doplňte aj hodnoty (čas, miesto konania volieb, volebný okrsok, dátum a obec), ktoré sa 
budú tlačiť do oznámenia. Pripomíname možnosť vložiť obrázok pečiatky a podpisu do oznámenia. 
V adresári programu C:\TOPSET\WinCITY\Evidencia sa nachádza prázdny súbor pecat.jpg 
a podpis.jpg. Ak tieto obrázky nahradíte obrázkom naskenovanej pečiatky a podpisu starostu obce, tak sa 
tieto budú tlačiť priamo dolu na oznámenie (ak ste už používali v predchádzajúcich voľbách túto možnosť). 
Rovnako upozorňujeme aj na možnosť tlačenia viacjazyčných oznámení – položka pred tlačou 
oznámenia Viacjazyčné oznámenia (ak zadáte N, program tlačí viacjazyčné oznámenia, resp. do tlačiva 
viacjazyčného oznámenia). Ak tlačíte celé viacjazyčné oznámenia, je potrebné si druhú stranu oznámenia 
nakopírovať na kopírke (vzor oznámení je v podadresári programu Evidencia obyvateľov 
c:\TOPSET\WinCITY\Evidencia\Vzory_oznamenia\) 

• zoznam voličov - je  v zoznamoch ako samostatná položka. Pred samotnou tlačou zoznamu voličov si 
nezabudnite doplniť filter - napr. volebný okrsok, číslo súpisné od - do, spôsobilosťou voliť a pod. Dátum 



  

 

 

narodenia je už prednastavený pre občanov na dátum 4.11.1999 (občania, ktorí dosiahnu v deň volieb 18 
rokov). Priamo pred tlačou zoznamu voličov je možné si ešte vybrať orientáciu tlače, či si želáte tlačiť 
zoznam voličov na šírku alebo na výšku papiera 

• doplnená archivácie do vybraného adresára (zložky) 
• týždenná archivácia - vypnutie nutnosti potvrdenia ukončenia 
• program je k dispozícii aj ako sieťová verzia - prosím kontaktovať p. Schmidta 
• program nanovo umožňuje vytvoriť záznamy z detí a z manžela/manželky a nie je porebné 

zadávať samostatne aj záznamy detí a manžela/manželky. Postup je taký, že sa vytvorí záznam 
matky, potom jej detí (postupne po vytvorení záznamu dieťaťa so všetkými údajmi a adresou sa potvrdí 
tlačidlo Vytvoriť nový záznam z dieťaťa)  a nakoniec manžela (po doplnení údajov o manželovi sa 
potvrdí tlačidlo Vytvoriť nový záznam z manžela). Po vytvorení záznamov detí a manžela z matky 
si pozrite tieto novovytvorené záznamy a poprípade si doplňte chýbajúce údaje 

• možnosť zvoliť si rozlíšenie programu - rozsah 1 - 4  - možnosť nastavenie v Servise -> Základné 
nastavenie -> Rozlíšenie - predvolili sme číslo 2, pôvodné rozlíšenie bolo číslo 1 

• zmena farieb v programe 
• pri tlači zoznamu občanov s  výberom položiek pre záhlavie program tlačí aj položky z 

predchádzajúceho pobytu 
• doplnenie položky Bezdomovec pre záznam občanov s možnosťou filtrácie pre zoznamy 
• doplnenie položky Cudzinec pre záznam občanov s možnosťou filtrácie pre zoznamy 
• možnosť zmeny rodiča na zázname občana 
• doplnenie číselníka obcí pri položke Obec pre trvalý pobyt 
• možnosť doplnenia dátumov (na otázku) v aktuálnej adrese od - do z dátumu prihlásenia a 

odhlásenia zo základných údajov 
• upozorňujeme, že tituly, štáty, časti obce, ulice a pod. sa dajú nájsť a doplniť v jednotlivých 

číselníkoch v položke Číselníky hlavnej ponuky programu 
• doplnenie zoznamov o možnosť ich filtrácie podľa rodinného stavu 
• doplnený nový prehľad Prehľady po rokoch - sumáre počtu občanov podľa dožitého veku 
• ak sa nastaví filter pre záznamy občanov (napr. trvalý pobyt), tak program si tento filter pamätá 

aj po ukončení a opätovnom spustení programu 
• pri pridávaní detí, rodičov, zástupcov a manželov cez tlačidlo s troma bodkami je vyhľadávanie 

doplnené okrem priezviska aj na meno (za priezvisko je potrebné dávať medzeru) 
• Hlásenie o sťahovaní - doplnenie poradového čísla a jeho možnosť zmeny priamo pred tlačou 

Hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12 alebo v Servise - Základnom prednastavení.  Ak sa opakovane 
tlačí na osobe toto potvrdenie v záznamoch (nie v hromadnej korešpondencii), tak jej dáva 
pôvodné číslo, ktoré sa dá prepísať. Ak sa dá číslo 0, potom sa netlačí žiadne číslo 

• hlásenie o sťahovaní - možnosť meniť mesiac a rok pre tlač hlásenia 
• zoznamy všetkých občanov - doplnené zoradenie podľa poradového čísla Hlásenia o sťahovaní s 

možnosťou jeho filtrácie, následne je táto položka zobrazená v zozname s pevným záhlavím ako posledná 
• doplnená položka poradové číslo hlásenia o sťahovaní do výberu záhlavia zoznamu všetkých 

občanov 
• doplnené poradové číslo spolubývajúcich pre úrad práce a možnosť meniť pred tlačou položku 

V obci, meste 
• tlač do súboru PDF pre všetky zoznamy a prehľady - podmienkou je nainštalovanie ovládača pre 

BullZip PDF Printer (napr. z našej stránky nájdete link na túto inštaláciu www.topset.sk -> 
Tlačové aplikácie -> Tlač do PDF - BullZip PDF Printer 

 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technikom firmy TOPSET pánom Marianom 
Schmidtom na tel. č. : 02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk. 
 

Táto aktualizácia programu WinCITY Evidencia obyvateľov 2017.1  bola testovaná tromi 
nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4769/14969 (21.9.2017) 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 22.09.2017 
3) AVAST Antivirus, verzia 17.6.2310, vírusová databáza: 170920-4 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

S pozdravom                              Ing. Karol Lutonský 

                                                                                               programátor, technická podpora 


