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Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2017.1a. 
 

Vážení zákazníci, 

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

V.2017.1a so zmenami popísanými v bode č.3.  

Inštaláciu programu vykonajte len ak máte zakúpený tento program a používate jeho predchádzajúcu 

verziu, t. j. preinštaláciu môžete vykonať po verzii V.2017.1! 

1. Archivácia programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

• Spustite program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2017.1 a zarchivujte dáta bežným 
postupom v hlavnom menu cez položku Archivácia. Ukončite prácu s programom. 

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2017.1a 

• Pre preinštaláciu programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV potvrďte súbor preinst_evid_1701a.exe. 
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.2017.1a obsahuje nasledujúce úpravy: 

• zoznam voličov - keďže môžu voliť aj cudzinci, tak sme zmenili prednastavenú položku Štátna 
príslušnosť na prázdnu hodnotu, t.j. filter pre výber voličského zoznamu berie všetky štátne príslušnosti 
občanov, aby ste ju pred tlačou zoznamu nezabúdali zmeniť. 

• zoznamy všetkých občanov - záhlavie výber - opravená tlač do súboru PDF 
• v záložke záznamu občana Iné pobyty je možnosť meniť údaje o sťahovaní aj pre trvalý pobyt - napr. 

dôvod sťahovania a pod. 
• pri manželoch pribudla položka Miesto sobáša 
• do zoznamu jubilantov sme doplnili do filtra pred výberom zoznamu položku Vek v zozname k dátumu, 

ktorý je vždy prednastavený k 31.12. aktuálneho roka. Je to z toho dôvodu, že vek počítame presne k 
určitému dátumu a nie ako v predchádzajúcich verziách iba k aktuálnemu roku. Bez tohto dátumu by tak mali 
jubilanti narodení napr. v decembri 50 rokov v zozname tlačenom v októbri vek iba 49 rokov. 

• pri zmene pobytu na odsťahovaný, zomrel, odcestovaný a prechodný pobyt sa program 
informuje na možnosť otvorenia záložky s vyplnením príslušného pobytu 

• pri vyplnení dátumu odsťahovania a úmrtia sa u občana objaví otázka, či si želáte doplniť tento 
dátum do dátumu odhlásenia na zázname občana 

• zrušenie možnosti doplnenia dátumov (na otázku) v aktuálnej adrese od - do z dátumu 
prihlásenia a odhlásenia zo základných údajov z dôvodu nejednoznačnosti ich priradenia k 
adresám 

 
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. 
 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

S pozdravom                              Ing. Karol Lutonský 

                                                                                               programátor, technická podpora 


