
 

 

 
 
   

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 

                                                                                                         Ing. Maroš Polák                              25.01.2022 

 

Vec: Program WinCITY Mzdy verzia 2022.1.38 
 

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám poskytujeme program WinCITY Mzdy verzia 2022.1.38 
so zmenami a úpravami popísanými v bode č. 3. 

Preinštaláciu programu vykonajte, len ak máte zakúpený tento program a používate jednu z 
predchádzajúcich verzií z roku 2021. 

 

1. Zálohovanie programu WinCITY Mzdy 

Spustite program WinCITY Mzdy a zálohujte údaje bežným postupom v hlavnom formulári programu cez 

položky Servis, Zálohovanie a Uložiť zálohu. Ukončite prácu s programom. 
 
  

2. Preinštalácia  programu WinCITY Mzdy  verzia 2022.1.38 

 Ak aktuálne nainštalovaná verzia programu v počítači je 2022.1.38 alebo vyššia, nie je potrebné 

aktualizovať program. V opačnom prípade postupujte nasledovne: 
 Z webového portálu www.topset.sk v záložke Servis v položke Mzdy© (Dátum vydania: 25.01.2022) 

si stiahnite súbor preinštalácie Setup_Mzdy_2022_1_38.msi. 

 Po stiahnutí inštalačného súboru Setup_Mzdy_2022_1_38.msi do počítača (prednastavene Tento 
počítač > Stiahnuté súbory) otvorte inštalačný  súbor a ďalej postupujte zobrazenými pokynmi 
inštalácie. 

 Inštalačný program sa Vás spýta na cestu, kam si želáte program nainštalovať (prednastavene 

C:\TOPSET\WinCITY\Mzdy) a na ostatné potrebné údaje. 

 O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní a následne je potrebné inštaláciu ukončiť 

príslušným tlačidlom. 
 Po úspešnom nainštalovaní aktualizácie je možné súbor Setup_Mzdy_2022_1_38.msi z počítača 

vymazať. 

 

3. Zmeny a úpravy  programu WinCITY Mzdy  verzia 2022.1.38 

Verzia obsahuje 

 aktualizácia mzdových parametrov na rok 2022 

 aktualizácia parametrov ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021 

 vo formulároch Globálne parametre a Evidencia zamestnancov doplnené možnosti konfigurácie údajov 

stravovania: 
o doplnení zdaniteľný finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona 

o doplnení príspevok zo sociálneho fondu pre zrážky na stravné 
o doplnení špecifický výpočet zálohy finančného príspevku na stravovanie 

o prepracovanejší spôsob výberu predefinovaných údajov stravovania 
 vo výkaze Platobné príkazy na úhradu možnosť nastaviť osobitne zálohu na stravovanie zo zdrojov 

organizácie a zo sociálneho fondu 

 vo výkaze Mzdový list doplnená sekcia Evidencia stravovania pri zrážkach za stravné 

 vo výkaze Alternatívna rekapitulácia výplat možnosť zobraziť sumár odvodov poistného 

 aktualizácia výkazu Registračný list fyzickej osoby na rok 2021 

 pridanie nových záznamov zložiek zárobku: 

o OD19 | Zdaniteľný príspevok na stravovanie nad rámec zákona 

o OD36 | Nepeňažný nezdaniteľný príjem 
 aktualizácia výpočtu tretinovým systémom exekučných zrážok 

 pridanie výkazu Elektronická komunikácia dostupného cez formulár Elektronická komunikácia po 

http://www.topset.sk/


 

 

odoslaní elektronických výkazov zamestnancom 

 možnosť posielať testovacie e-mailové správy vo formulár Organizácia v záložke Elektronická 

komunikácia 

 
Opravené chyby 

 oprava chyby pri aktualizácií bankového spojenia záznamov zrážok záloh 

 oprava chyby pri aktualizácií výpočtu finančného príspevku na stravovanie 

 oprava chyby pri vykazovaný platu za náhradné voľno v Štvrťročnom výkaze o práci v školstve 

 oprava vykazovania daňového bonusu na deti vo výkaze Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej 

činnosti 
 

 
 

 

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. s pánom Ing. Marošom Polákom v čase od 8:00 do 15:30 hod. na tel. č.: 02/65 934 
209, email:  podpora@topset.sk. 

 

Táto aktualizácia programu WinCITY Mzdy 2022.1.38 bola testovaná dvoma nasledovnými antivírovými 
programami: 
1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 21.11.3215, vírusová databáza 220124-12 
2.) virustotal.com, online scanner 
 
    

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

             S pozdravom 

 Ing. Maroš Polák 
           programátor 

mailto:vitkova@topset.sk

