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VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                     NAŠA ZNAČKA                      VYBAVUJE       STUPAVA 

            tl2023-01-10     p. Bc. Kocsi Zoltán,         10.1.2023 
      p. Marian Schmidt 
 
 

Vec: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra 2022, verzia 2022.2a 

 

Vážení zákazníci, 

 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY Registratúra verzia V.2022.2a. 

Túto verziu je potrebné nainštalovať po verzii V.2022.2 alebo V.2022.1 pre každý počítač, na ktorom je 

nainštalovaný program WinCITY Registratúra. 

 
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU WinCITY Registratúra V.2022.2a 

 

1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte príslušnú CD mechaniku a kliknite na ňu. 
2. Potvrďte súbor preinst_reg_2202a.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.2022.2a 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 pánom Marianom Schmidtom na tel. č.: 0917 109 403, 
prípadne priamo na email: podpora@topset.sk. 
 
ZMENY V PROGRAME WinCITY Registratúra V.2022.2a 
Registratúra : 

 Aktualizácia knižníc D.Viewer.NET 
 Zálohovanie dát 

- Kontrola kapacity disku ,min. 10 GB miesta pre zálohovanie programu 
- Ročné zálohovanie – zálohujú sa len záznamy aktuálneho roku . 
- Odmazávanie starých záloh – možnosť nastaviť v prednastaveniach zálohovania na ročné, 

mesačné, týždenné alebo na určitý počet dní (príručka, str. 61). 
- Upozornenie na poškodenú zálohu pri spustení programu. 

 
V prípade ak sa zálohovanie programu vykonáva pridlho, alebo v prípade iných problémov pri 
zálohovaní prosím kontaktujte technickú podporu pre pomoc s nastavením zálohovania, prípadne 
nastavenia záloh na Ročné zálohovanie, čo urýchli každodenné zálohovanie. 
 

 Optimalizácia databázy 
- Presun sk_talk_message dát do samostatnej tabuľky. 

 Nastavenie prístupov k entitám registratúry ( funkcionalita pre správcu registratúry ) 
- Umožnenie nastavenia prístupu útvaru alebo konkrétnemu užívateľovi na určené časové 

obdobie pre Agendu, značku, spis alebo záznam. 
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Integrácia na www.slovensko.sk prostredníctvom IR UPVS Registratúra ( samostatný produkt ) : 

 Zobrazovanie E a H prefixu pri spisoch (v denníku , spisoch aj na spisových obaloch) 
 Hromadné generovanie DpaV – cez pravý klik s možnosťou vyznačiť dátum právoplatnosti 

a vykonateľnosti na rozhodnutiach. 
 Možnosť podpísať hlavný dokument s KEP/MC , pre prípady kde sa požaduje iba autorizácia hlavného 

dokumentu v správe 
 

 
 DoA – Doložka o autorizácií 

- Zmena generovania DoA na neautomatizovanú verziu DoA. Na základe vyjadrenia MIRRI SR 
uvádzame, že náležitosti uvedené v ustanovení § 2 ods. 3 vyhlášky 85/2018 Z. z. sú 
obligatórne, to znamená, že doložka musí obsahovať aj podpis osoby, ktorá ju (doložku) 
vyhotovila.    

 EZK – Evidencia zaručených konverzií (samostatný produkt): 

- z listinnej podoby do elektronickej podoby 

- z elektronickej podoby do listinnej podoby 

- z elektronickej podoby do elektronickej podoby 

- Overenie podpisov a pečatí cez kvalifikovanú dôveryhodnú službu validácie . 

 
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.2022.2a bola testovaná tromi nasledovnými 
antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 22.12.3264, vírusová databáza: 230110-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 10.01.2023 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 10.01.2023 
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