
  

 

 

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
 tl12019-11-06kl1       p. Schmidt           06.11.2019 
 
 

Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2019.3. 
 
 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia 
V.2019.3 so zmenami popísanými v bode č.3.  
 
Preinštaláciu programu vykonajte z inštalačného CD, len ak máte zakúpený tento program a používate 
jeho predchádzajúcu verziu, t. j. preinštaláciu môžete vykonať po verzii V.2019.2a, V.2019.2. 
 
 

1. Archivácia programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV 

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

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2019.3 

 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_1903.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.2019.3 obsahuje nasledujúce úpravy. 

  
1. Možnosť tlače prihlasovacích lístkov na trvalý pobyt (ďalej len TP) a prechodný pobyt (ďalej len PP) na 

zázname občana po stranách alebo obojstranne (platí pre obojstranné tlačiarne a s orientáciou tlače na 
výšku).   

2. Aktualizácia zmeny adries na zázname občana (záložka Adresy) – dopĺňanie adresy pri zmene pobytu 
v obci a zmene pobytu a doplnenie dátumu odsťahovania a dátum PP od. 

3. Vytvorenie spoločného pobytu TP a PP do jedného pobytu – pobyt T+P súčasne na zázname občana. 
Tento pobyt je pre občanov, ktorý majú súčasne TP a PP v obci. Pre tento pobyt T+P súčasne je uvoľnená a 
zobrazená aj záložka Prechodný pobyt s možnosťou vyplnenia údajov.  

4. Možnosť filtrácie pobytu T+P v záznamoch, hromadnej korešpondencii, zoznamoch, prehľadoch, 
jubilantov a špeciálnych programov v servise. Na výber sú nové možnosti pobytov – Trvalý+(T+P) – trvalý 
pobyt a pobyt T+P súčasne, Prechodný+(T+P) – prechodný pobyt a pobyt T+P súčasne – len pobyt 
T+P súčasne na zázname občana.  

5. Úprava zoznamu občanov s PP. Pri výbere zoznamu občanov s PP je upravený filter dátumu 
prechodného pobytu, ktorý počíta aj s dátumom ukončenia PP a vytvorený zoznam PP obsahuje aj položku 
Prechodný pobyt od – do s dátumami začiatku a ukončenia PP. 

6. Doplnenie filtrácie cudzincov a bezdomovcov v hromadnej korešpondencii a v špeciálnych 
programov v servise.   

7. Číselník obcí – rozšírenie položky obec na 30 znakov, doplnenie stĺpca PSČ a kódu okresu (pri jeho 
zadávaní v číselníku obcí sa zobrazí výber kódov a názvov okresov). Pre zjednodušenie práce je v tomto 
číselníku doplnené vyhľadávanie podľa názvu obce. 

8. Automatické dopĺňanie okresu narodenia v zázname občana podľa výberu obce z číselníka obcí, 
kde sa občan narodil s následnou možnosťou editácie – okres sa vyplní len v prípade, že je nevyplnený. 

9. Pri vypĺňaní obce v zázname občana (napr. pri TP, PP, mieste narodenia, ...) sa pri použití výberu obce 
z číselníka zobrazí aj stĺpec z okresom. 



  

 

 

10. Doplnenie spresnenia doby PP pre občanov v záložke Prechodný pobyt. Za číselnou hodnotu je 
nanovo pridaný číselník, ktorý určuje časové obdobie, na koľko je PP uzatvorený – dní, mesiacov, rokov aj 
s príslušným skloňovaním. 

11. Do tlačiva – Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB sa doplnil pri jeho tlači 
index domu a doba PP z bodu č.10. 

12. V zoznamoch vo výbere záhlavia pribudli položky Vek a Dátum PP do. 
13. Pre potvrdenie pobytu netlačí program nulovú hodnotu v čísle bytu, ale iba ak je položka číslo bytu 

vyplnená. 
14. Doplnená bola nová archivácia bez nutnosti samostatnej inštalácie so zálohou na vybraný disk 

alebo adresár s možnosťou ukladania do úložiska dát, do ktorého sa súčasne s archiváciou 
ukladajú záložné kópie archivácie – môže to byť záložný disk, miesto na serveri, predvolený je 
podadresár programu ZÁLOHA. Výber úložiska dát (zobrazí sa celá cesta k vybranému adresáru, resp. 
priečinku) je v archivácii ako posledný výber zo zobrazených možností. Do úložiska dát sa zálohujú aj kópie 
archivácií pri ukončení programu. Ako často sa archivujú dáta programu nájdete v Servise->Základné 
nastavenie->položka Archivácia na konci programu sa vykoná každý ... deň. Prednastavená hodnota je 1 
deň. 

15. Funkcia Hromadná zmena ulíc v Servise->Špeciálne programy bola zmenená aj s funkcionalitou 
na položku Hromadná zmena ulíc a jednotlivá zmena adries. Okrem funkcie hromadnej zmeny ulíc 
pre označené záznamy bolo doplnené tlačidlo „Jednotlivo zmeniť“, ktoré umožňuje jednotlivú zmenu adresy 
(číslo orientačné, súpisné a ulicu z číselníka)  pre rýchlejšiu zmenu adries u občanov. 

16. Doplnenie funkcie preberania dátumu prihlásenia z dátumu narodenia dieťaťa pri vytváraní 
nového záznamu občana a dieťaťa z karty matky. 

17. Do zoznamov domov bola doplnená možnosť tlačiť zoznam bez dátumu narodenia a rodného 
čísla občana. Túto voľbu môžete uskutočniť priamo pred tlačou vo formulári s výberom tlačiť A—áno,       
N-nie položiek dátum narodenia a rodné čísla občana. 

18. Do programu bola doplnená najnovšia verzia TeamViewera Verzia 14 (Servis -> Topset online 
pomoc). Pri spustení vzdialeného prístupu je potrebné súhlasiť s poverením sprostredkovateľa spracúvaním 
osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a následne technikovi firmy TOPSET Solutions s.r.o. nadiktovať 
Vaše ID a heslo. 

19. Aktualizovaný zoznam voličov pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – 
v hlavnom menu položka „Voličský zoznam“. Pred samotnou tlačou zoznamu voličov je potrebné si doplniť 
filter - napr. volebný okrsok, číslo súpisné od - do, spôsobilosťou voliť a pod. Dátum narodenia je už 
prednastavený pre občanov na dátum 29.02.2002 (občania, ktorí dosiahnu v deň volieb 18 rokov), štátna 
príslušnosť je prednastavená na „SR“. Priamo pred tlačou zoznamu voličov je možné si ešte vybrať 
orientáciu tlače, či si želáte tlačiť zoznam voličov na šírku alebo na výšku papiera. 

 
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 2019.3  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 19.7.3103, verzia definícií vírusov: 191105-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 06.11.2019 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 06.11.2019 
 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

 

 S pozdravom  

 

                                    Ing. Karol Lutonský 

                                                                                               programátor, technická podpora 


