
    

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA     VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12022-03-16kl        Mgr. Šuvarová, p. Schmidt            16.03.2022 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2022 verzia V.2022.2a 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2022 verzia V.2022.2a.  
 

Upozornenie!!! 
 Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2022      

verziu V.2022.2 alebo verziu V.2022.1 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2022 

 Spustite program WinCITY Dane a odpady 2022 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia.  
 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2022 verzia V.2022.2a  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2022 potvrďte súbor preinst_dane_2202a.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 tlačidlom OK. 
 

3. Zmeny v programe WinCITY Dane a odpady 2022 verzia V.2022.2a 

 Okrem automatického doplňovania dátumov právoplatnosti a splatnosti rozhodnutí (ak tieto 
dátumy nie sú prázdne) pribudla možnosť prerátania dátumu právoplatnosti a splatnosti z dátumu 
prevzatia cez tlačidlo s piktogramom kalendára – záložka POŠTA + ES na zázname daňovníka. 
Pripomíname, že ak dátum právoplatnosti alebo splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok posunú sa 
tieto dátumy na prvý pracovný deň. 

 Do tlače v histórii korešpondencie na záložke POŠTA + ES záznamu daňovníka bol doplnený stĺpec 
Dátum právoplatnosti 
 
 

 
 

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 Šuvarovou na mobilné tel. č. : 0948 036 709 alebo pánom Marianom Schmidtom na mobilné tel. č.: 
0917 109 403 alebo tel. č. : 02/60 421 272, email: podpora@topset.sk. 
 

 

 

 

 

Táto aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady 2022.2a  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 22.1.3219, verzia definícií vírusov: 220307-2 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 16.03.2022 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 16.03.2022 
 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

 

S pozdravom  

 

                                          Ing. Karol Lutonský 
                                                                                                           programátor, technická podpora 


