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Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2019.4
Vážení zákazníci,
v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia
V.2019.4 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.2019.3a alebo po verzii V.2019.3.
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.2019.4



Ak inštalujete s priloženého CD vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“ a
v Prieskumníku si vyberte príslušnú CD mechaniku.
Pre preinštaláciu programu WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV potvrďte súbor preinst_evid_1903a.exe na
inštalačnom CD alebo z miesta, kde je súbor uložený (napr. stiahnutý z internetu z našej webovej stránky
www.topset.sk). 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 tlačidlo OK.

3. Program EVIDENCIA OBYVATEĽOV V.2019.4 obsahuje nasledujúce úpravy.
1.

Doplnené oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
2020 – slovenské a viacjazyčné oznámenie. 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 28.02.2002
(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, ak áno,
potom máte automaticky pečiatku a podpis vložené do programu).

2.

3.
4.

5.

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.
Aktualizovaný hlasovací preukaz do predtlačeného tlačiva – slovenský a viacjazyčný hlasovací
preukaz.
Bola doplnená nová položka do záznamu občana Vydaný hlasovací preukaz k voľbám na záložku
Ďalšie údaje. Táto sa automaticky doplní pri vytlačení hlasovacieho preukazu ako „A“ – áno, vydaný
voličský preukaz. Položka bude vždy aktuálna k nadchádzajúcim voľbám a pred každými voľbami, kde sa
budú vydávať hlasovacie preukazy sa zmení na „N“ – nie, nevydaný hlasovací preukaz. Rovnako je ju možné
vyplniť ručne na zázname v záložke Ďalšie údaje, ak netlačíte hlasovací preukaz v programe, ale ho
vypíšete s rukou.
Pre zoznam občanov a voličský zoznam bol doplnený filter Vydaný hlasovací preukaz k voľbám
s možnosťou tlače všetkých občanov, občanov s vydaným hlasovacím preukazom alebo občanov, ktorým
nebol vydaný voličský preukaz. Ak sa tlačí voličský zoznam a tlačia sa všetci občania bez ohľadu na to, či
má občan vydaný alebo nevydaný hlasovací preukaz, potom občania s vydaným hlasovacím preukazom
budú v tomto zozname preškrtnutí.

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 2019.4 bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými
programami:
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 19.7.3103, verzia definícií vírusov: 191211-0
2) ESET Online Scanner – deň vydania 17.12.2019
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 17.12.2019

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

S pozdravom

Ing. Karol Lutonský
programátor, technická podpora

