
    

 

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12019-01-14kl1       p. Schmidt           14.01.2019 
 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1a 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY Dane a odpady 
2019 verzia V.2019.1a. 
 

Upozornenie!!! 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2019    

verzia V.2019.1  
 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2019 

• Spustite program WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1 a zarchivujte dáta bežným postupom 
v hlavnom menu cez položku Archivácia.  

 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1a  

• Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2019 potvrďte súbor preinst_dane_1901a.exe. 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. Zmeny v programe WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1a 

• Pre rok 2019 bola aktualizovaná predbežná finančná kontrola pre tlač rozhodnutí číslo 7 - túto si 
môžete prispôsobiť na Vaše podmienky cez zmeny v rozhodnutiach a ich zobrazením pomocou tlačidlo 
PF7. V prípade, že ste tlačili pri rozhodnutiach predbežnú finančnú kontrolu (č.1 až č.7), tak po preinštaláci bude 
prednastavená varianta č.7. Ak používate inú variantu a prajete si ju upraviť, tak potom si upravte text v 
príslušnej predbežnej finančnej kontrola a nastavte si opäť toto číslo. 

• Položky priezvisko a meno daňovníka u fyzických osôb boli rozšírené na 50 znakov. Položka 
obchodné meno alebo názov spoločnosti u právnických osôb bola rozšírená na 100 znakov (50 + 50 
znakov v dvoch riadkoch). 

 
 
 
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 Dane a odpady V.2019.1  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 18.8.3071, vírusová databáza: 190114-0  
2) ESET Online scanner zo dňa 14.01.2019 
3) AVAST Antivirus, verzia 18.8.2356, vírusová databáza: 190114-0 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

S pozdravom   

 

                                    Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


