
  

 

 

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
 tl12018-05-04kl1       p. Schmidt           04.05.2018 
 
Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2018.1. 
 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia 
V.2018.1 so 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.2017.1a alebo verziu V.2017.1! 
 

1. Archivácia programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

• Spustite program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2017.1a, resp. 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.2018.1 

• 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_1801.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.2018.1 obsahuje nasledujúce úpravy. 

• Doplnený stĺpec s rodným číslom do vyhľadávania podľa priezviska a mena na zázname občanov. 
• Pri vytváraní záznamu občana z manžela/lky a deti sa kontroluje duplicita rodného čísla - či už zakladaný 

záznam občana neexistuje. 
• Doplnenie číselníkov miesta narodenia, okresov narodenia, miesta sobáša, obcí, ulíc, častí obcí, okresov v 

záložkách občana, manžela/manželky, rodičov, detí, zástupcov a pri všetkých pobytoch - prechodný, 
odcestovaný, odsťahovaný, zomrel. 

• V Zoznamoch indexe domov oprava zobrazenia stĺpcov s údajmi. 
• Nový prihlasovací lístok na trvalý pobyt (TP). 
• Nový prihlasovací lístok na prechodný pobyt (PP). 
• Nový odhlasovací lístok z TP. 
• Aktualizované oznámenie zmeny TP pre REGOB. 
• Aktualizované oznámenie o prihlásenie na PP pre REGOB. 
• Aktualizované potvrdenie o pobyte. 
• Aktualizácia hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12. 
• Oprava veľkosti okna záložky Poznámka pri zväčšenom rozlíšení, možnosť meniť krátke poznámky aj v 

záložke Poznámky. 
• V záložke adresy možnosť doplniť dátum platí do, ak je aj dátum platí od prázdny. 
• V záložke adresy uvoľnená možnosť mazať aj predchádzajúce záznamy adries. 
 
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 2018.1  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4793/15623 (03.05.2018) 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 04.05.2018 
3) AVAST Antivirus, verzia 18.3.2333, vírusová databáza: 180503-2 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

 S pozdravom                                  Ing. Karol Lutonský 

                                                                                               programátor, technická podpora 


