
14.2.2011 – Dynac v6.401
• Opravená zostava DPH 

23.12.2010 – Dynac v6.400
• Adaptácia programu v súvislosti so zmenou DPH platnou od 1.1.2011. 

25.2.2010 – Dynac v6.322
• Pri účtovaní vývozu na účet 6xx a po zadaní kódu dph sa odteraz vyžaduje zadanie ID dokladu 

(Firma, VS) iba vtedy ak zadaný kód dph korešponduje s kódmi určenými pre súhrnný výkaz dph 
(kódy: ZAH2, TO, ESL).
V predch.verzii sa zadanie ID dokladu vyžadovalo pri vyplnení kódu dph akoukoľvek hodnotou, čo 
bolo v niektorých prípadoch nelogické a nežiadúce.

17.2.2010 – Dynaconf  v6.321
• do inštalačného balíka bol pridaný nový konfiguračný program v6.321
• konf.program dovoľuje v časti predvoľby-kontroly pri uzávierke nastaviť, či sa má v procese 

vykonania uzávierky účtovných kníh v 13.mesiaci vykonať alebo obísť kontrola zaúčtovania 
kurzových rozdielov k 31.12 (banka, pokladňa a faktúry s cudzou menou). Štandardne sa táto 
kontrola vykonáva, uvedeným nastavením ju možno zmeniť

14.2.2010 – Dynac v6.321
• odstránený planý poplach pri uzávierke účtovnych kníh kedy program mylne upozorňoval na 

nesprávne vypočítaný kurzový rozdiel  k 31.12 na bankovom účte vedenom v cudzej mene a 
zablokoval tak vytvorenie uzávierkových účtovných zápisov v 13.mesiaci

• v prípade nesprávneho výpočtu kurz.rozdielov k 31.12 na bankových účtoch vedených v cudzej 
mene, program na túto skutočnosť upozorní ale dovolí pokračovať v uzávierke účtovných kníh, 
pokiaľ užívateľ na tom trvá

• v prípade nesprávneho výpočtu kurz.rozdielov k 31.12 v pokladničných knihách vedených v cudzej 
mene, program na túto skutočnosť upozorní ale dovolí pokračovať v uzávierke účtovných kníh, 
pokiaľ užívateľ na tom trvá

1.2.2010 – Dynac v6.320
• Nový kód dph „ESL“ pre export služieb za účelom prípravy údajov pre súhrnný výkaz DPH 

v programe Dynac Report
• pri použití kódov dph v zápisoch s účtom 6xx (v prípadoch keď súčasťou transakcie nie je účet 343) 

program odteraz vyžaduje vloženie identifikačných údajov daňového dokladu (vrátane firmy), 
potrebných pre neskoršie spracovanie súhrnného výkazu v programe Dynac Report

15.1.2010 – Dynac v6.310, Dynac v6.280
• Zmeny v algoritmoch výpočtov kurzových rozdielov k 31.12

Verziu 6.280 inštalujú užívatelia, ktorí si nezakúpili verziu 6.3x

27.12.2009 – Dynac v6.301, Dynac v6.270
• Oprava chyby pri otvorení prechodného obdobia resp. definitívnom otvorení nového účt.obdobia. 

Túto aktualizáciu je nevyhnutné inštalovať pred vykonaním uvedených krokov.
Verziu 6.270 inštalujú užívatelia, ktorí si nezakúpili verziu 6.3x

13.12.2009 – Dynac v6.300
• Adaptácia programu v súvislosti so zmenou DPH platnou od 1.1.2010. 

13.12.2009 – Dynac v6.270
• Oprava chybného zobrazenia obdobia v prípade voľby „Otvorenie prechodného obdobia“. Pokiaľ  ste 

už otvorili prechodné obdobie 2009-2010 v staršej verzii a nemáte korektne zobrazený rok 2010, 
vyžaduje sa nainštalovanie tejto (bezplatnej) alebo vyššej verzie. Pokiaľ ste už aj účtovali v roku 
2010, konzultujte  postup s producentom software. Producent vám zabezpečí bezproblémový 
prechod do otvoreného obdobia.

23.7.2009 – Dynac v6.260



• Autopost – kód dph pri automatickom zaúčtovaní môže byť skonštruovaný automaticky (tak ako 
doteraz) alebo sa načíta z definície pre transakciu (nová možnosť). Táto zmena umožňuje 
automatické zaúčtovanie samozdanenia (dph) pri došlých faktúrach z únie.

18.5.2009 – Dynac v6.250
• Tlač – optimalizácia komunikácie programu s tlačovým drajverom PageScript v prostredí OS Vista

21.4.2009 – Dynac v6.240
• Import – test správnosti dph v importovanom súbore je teraz nastaviteľný zvlášť pre vydané a zvlášt 

pre prijaté faktúry 

27.2.2009 – Dynac v6.230
• menový kurz doteraz evidovaný na 3 desatinné miesta bol rozšírený na 5 desatinných miest 
• optimalizácia konfiguračného programu (dynaconf.exe) pre menšie zaťaženie procesora (má 

význam napr. pri diaľkovej správe PC, pri súbežnom behu viacerých úloh a pod.) 

15.2.2009 – Dynac v6.221
• oprava zaokrúhlovania dph vo výkaze od 1.1.2009 v zhode s legislatívou
• zmena zaokrúhlovania koeficientu na 2 des.miesta vždy nahor
• v zostave „Faktúry - Saldo“ sa pri výbere za účet záväzkov (napr. 321) vo výstupe tento účet 

v hlavičke neuviedol. (U pohľadávkových účtov sa spomínaný nedostatok nevyskytoval).
• zmena meny vlastných bankových účtov po prechode na euro z SKK na EUR
• zmena meny bankových účtov partnerov po prechode na euro z SKK na EUR

20.1.2009 – Dynac v6.211
• eliminácia občasných planých výstrah typu „nesprávne vypočítaná čiastka“ pri evidencii príjmu 

resp.výdaja v zahr.pokladničnej knihe
• potlačenie vyžadovania kódu DPH v špeciálnych dokladoch 0.mesiaca
• pri duálnom zadávaní počiatočného stavu v 0.mesiaci sa ekvivalent prepočítal kurzom 1.0 namiesto 

konverzným kurzom. Opravené.
• pri pokuse o generovanie výstupu pre Homebanking, sa príslušný súbor nevytvoril. 

Opravené

10.1.2009 – Dynac v6.210
• verzia účtovníctva pre neziskové organizácie vytvorí pre dorovnanie poč.účtu súvahového namiesto 

dokladu „701- >x“ (používaný pre hospodárske organizácie) správne doklad „961->x“
• zmena inicializácie položiek pri modifikácii zápisu s kurzovým rozdielom na účte 221
• eliminácia občasných planých výstrah typu „nesprávne vypočítaná čiastka“ pri evidencii faktúr

2.1.2009 – Dynac v6.2
• vydaná nová verzia (podrobný popis)

8.7.2008 – Dynac v6.100
• prechod na Euro I.fáza – zapracovanie požiadavky zákona č. 659/2007 Zz o duálnom 

zobrazení
• korektné zobrazenie IBAN a BIC pri výbere účtu odosielateľa vo fáze vystavenia faktúry. Pokiaľ je k 

danému bankovému účtu zadaný aj IBAN a BIC, tak sa na faktúre už zobrazia korektne.
V predch.verzii sa v určitých situáciach mohli omylom uviezť IBAN a BIC patriace inému 
dodávateľskému účtu.

15.4.2008 – Dynac v6.011
• pri automatickom účtovaní faktúry sa pri dobropisoch automaticky vytvoril kód DPH O19, ktorý však 

už pri novom DPH výkaze (platnom od 10/2007) nemá opodstatnenie. Nedostatok bol odstránený. 

3.4.2008 – Dynac v6.010
• možnosť manuálnej konfigurácie dĺžky prechodného obdobia

http://www.mab.sk/doc/dynac v6.2.pdf


28.2.2008 – Dynac v6.007 CZ
• upravená česká mutácia v súvislosti so zmenou DPH od 1.1.2008 v Českej republike

14.2.2008 – Dynac v6.007
• opravená chyba keď sa pri pokuse o generovanie zostavy DPH v roku 2008 zobrazilo staré tlačivo 

DPH

16.1.2008 – Dynac v6.006
• úpravy v zaokrúhlovaní DPH v príslušnej zostave

14.1.2008 – Dynac v6.005
• upravené algoritmy pre výpočet bežného kurzového rozdielu
• upravené algoritmy pre výpočet kurzového rozdielu k 31.12 

13.12.2007 – Dynac v6.004
• zmeny kvôli zabezpečeniu kompatibility s pripravovaným produktom Dynac Report  v súvislosti s 

prefixom indexových výrazov (zmena funkcie get_index_val)

27.11.2007 – Dynac v6.003
• úpravy v zaokrúhlovaní DPH v príslušnej zostave (VatSummary)

23.11.2007 – Dynac v6.002
• zmeny v súvislosti s českou legislatívou ohľadom DPH

27.10.2007 – Dynac v6.001
• úprava zostavy DPH v stručnej forme (zopakovanie niektorých riadkov v závere zostavy, kvôli 

prehľadnosti)

9.10.2007 – Dynac v6.000
• zmeny v súvislosti s opatrením MFSR číslo MF/19376/2007-73: DPH od 10/2007


