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VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                     NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE       STUPAVA 
            tl2020-09-04zk     p. Bc. Kocsi Zoltán,         04.09.2020 
      p. Marian Schmidt 
 
 

Vec: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra 2020, verzia 2020.1 

 

Vážení zákazníci, 

 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Registratúra verzia V.2020.1. 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2019.2 alebo V.2019.1 pre každý počítač, na ktorom je 

nainštalovaný program WinCITY Registratúra. 

 
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Registratúra V.2020.1 

 

1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu. 
2. Potvrďte súbor preinst_reg_2001.exe    
3. Na obrazovke sa zobrazí Preinštalácia programu WinCITY Registratúra         
    Cieľový adresár          C:\TOPSET\WinCITY\Registratura 
4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK vám inštalačný program nainštaluje verziu V.2020.1 programu WinCITY 
Registratúra. 
5. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho tlačidlom OK. 
 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami akékoľvek problémy, radi Vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou firmy TOPSET pani Ing. 
Petrou Bodnárovou na tel. č.: 0911 223 335 alebo pani Mgr. Soňou Gašpárkovou na tel. č.: 0948 036 709 
alebo pánom Marianom Schmidtom na tel. č.: 0917 109 403, prípadne priamo na email: podpora@topset.sk. 
 
ZMENY V PROGRAME WinCITY Registratúra V.2020.1 

 
Registratúra pre školy:  

 Generovanie OSŽ z ASC Agendy – do importu pridané položky RIS ID a dátum prijatia žiaka a druhý 
zákonný zástupca, 

 hromadné podpísanie rozhodnutí o prijatí žiaka mandátnym certifikátom (bez nutnosti opakovaného 
zadávania hesla), 

 import rozhodnutí o prijatí žiaka z ASC Agendy do registratúry, 
 odoslanie rozhodnutí do eDesk schránok aktivovaných na elektronické doručovanie zákonným zástupcom 

žiaka, 
 tlač doložky o autorizácii v prípade, že nie je možné doručovať elektronicky. 

 
Archivácia príloh: 

 Doplnená možnosť zálohy príloh po častiach – možnosť nastavenia v prednastaveniach programu, 
 optimalizácia archivácie. 

 
Prenos spisov: 

 Kontrola duplicitného vytvárania spisov pri prenose z predchádzajúceho roku, 
 zobrazenie reg. značky a adresáta v Spisoch po prenose spisu, 
 predvyplnenie reg. značky a adresáta pri vytváraní nového registratúrneho záznamu pre prenesený spis.   

 
Spisy : 

 Optimalizácia načítania zoznamu spisov. 
 zobrazenie použitých filtrov. 
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Registratúrny denník: 
 Zobrazenie použitých filtrov, 
 pridaný filter pre zobrazenie Odoslanej elektronickej pošty. 

 
Číselník adresátov, odosielateľov: 

 Pridaný odkaz na https://finstat.sk  pre PO. 
 

Číselník miest a obcí: 
 Aktualizácia číselníka pre mestá Bratislava a Košice. 

V prípade , ak sa v názve miest, obcí zobrazuje chybná diakritika pri názve mesta (napr. pri obciach 
začínajúcich na „Č“) , obce prosím kontaktujte technickú podporu pre aktualizáciu celého číselníka. 

 
Notifikácie správcu: 

 Zápis notifikácie o zmene v správe používateľov. 
 

Integrácia na www.slovensko.sk prostredníctvom IR UPVS Registratúra (samostatný produkt) : 
 Zápis do notifikácie správcu o stave spracovania prichádzajúcej správy z ÚPVS.      
 vyhľadávanie schránok pre FO na základe mena , priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska, 
 vyhľadávanie schránok pre PO na základe názvu firmy a IČO, 
 schválenie elektronického odoslania - schvaľovať el. odosielanie je možné len schvaľovateľom 

elektronického odoslania. Rolu schvaľovateľa je potrebné prednastaviť v správe používateľov, 
 zápis overenia identity pri elektronickom odosielaní, 
 vytvorenie Doložky o autorizácii EÚD, 
 vytvorenie Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti EÚD, 
 Automatická, hromadná tlač Doložky o autorizácii pre vyznačené rozhodnutia v registratúrnom denníku, 
 zverejňovanie na CÚET – Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (samostatný modul). 

 
V prípade, že ešte nemáte prepojenú Vašu registratúru na portál www.slovensko.sk a o túto možnosť máte 
záujem, neváhajte prosím kontaktovať naše obchodné oddelenie prostredníctvom obchod@topset.sk alebo 
telefonicky na 0917 618 728. 
 
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

 
 
                 Bc. Zoltán Kocsi  
             Programátor 
 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Registratúra V.2020.1 bola testovaná tromi nasledovnými 
antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 20.6.3135, vírusová databáza: 200903-6 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 04.09.2020 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 04.09.2020 
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