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Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2018.2a. 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia 
V.2018.2a 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.2018.2. 
 
 

1. Archivácia programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

• Spustite program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV V.2018.2 a zarchivujte dáta bežným postupom 
v hlavnom menu cez položku Archivácia. Ukončite prácu s programom. 

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2018.2a 

• 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_1802a.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.2018.2a obsahuje nasledujúce úpravy. 

  
1. Doplnená tlač osvedčenia pre starostu obce a osvedčenia za poslanca obecného zastupiteľstva - 

tlač týchto osvedčení do originálneho tlačiva je možná priamo v záznamoch občanov. Po vyhľadaní občana, 
ktorý je zvolený za starostu obce, resp. poslanca obecného zastupiteľstva potvrdením tlačidla s piktogramom 
tlačiarne sa otvorí ponuka tlače s novými položkami - Osvedčenie o zvolení starostu a Osvedčenie o 
zvolení poslanca. Následne po doplnení polí vo formulári pred tlačou je možné vytlačiť osvedčenia pre 
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
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 


