
  

 

 

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA    VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12020-03-11kl        Mgr. Gašpárková p. Schmidt           11.03.2020 

 
Vec: Program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia V.2020.1 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY EVIDENCIA OBYVATEĽOV verzia 
V.2020.1 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.2019.4. 
 

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.2020.1 

 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_2001.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.2020.1 obsahuje nasledujúce úpravy. 

1. Doplnené aktualizované potvrdenie o pobyte platné od 1.1.2020. Potvrdenie o pobyte je možné 
tlačiť v záznamoch občanov cez tlačidlo s piktogramom tlačiarne -> Oznámenia, potvrdenia -> výber tlačiva 
Potvrdenie o pobyte celé aj s rámčekmi na prázdny papier (tzv. bianko) alebo do predtlačeného tlačiva (túto 
možnosť je možné pred tlačou potvrdiť a program si ju zapamätá). Pre trvalý pobyt sa tlačí potvrdenie 
s vyplnenou adresou trvalého pobytu a pre prechodný pobyt s adresou prechodného pobytu v obci. Pri 
pobyte T+P (trvalý a prechodný pobyt súčasne) je možné si pred tlačou vybrať, či sa tlačivo bude tlačiť s 
adresou trvalého alebo prechodného pobytu v obci.  

2. Podobne sa aktualizoval aj prihlasovací lístok na trvalý pobyt. V tlačive prihlasovacieho lístka na 
trvalý pobyt pribudol riadok s dátumom začiatku pobytu. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt je možné tlačiť 
v záznamoch občanov cez tlačidlo s piktogramom tlačiarne -> Lístok -> výber Prihl.lístok na TP. Všetky 
možnosti tlače ako tlač do predtlačených lístkov alebo celého tlačiva, obojstranná tlač, tlač po stranách, tlač 
na výšku alebo šírku zostala zachovaná. 

 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou firmy TOPSET Solutions s.r.o. 
pani Mgr. Soňou Gašpárkovou na tel. č. 02/65 459 255 alebo pánom Marianom Schmidtom na tel. č. : 
02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: podpora@topset.sk. 
 

 

Táto aktualizácia programu WinCITY Evidencia obyvateľov 2020.1  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 19.7.3103, verzia definícií vírusov: 200310-2 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 11.03.2020 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 11.03.2020 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

 S pozdravom  

                                    Ing. Karol Lutonský 

                                                                                               programátor, technická podpora 


