
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                      04.12.2017 

 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2017.3 
 
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2017.3 obsahuje: 
 
 
1. RISSAM  - Rozpočet -  export súborov do RISSAM-u  -  vytvorená nová štruktúra súborov  pre RISSAM  

- rozpočet na  nové obdobie rok 2018. Typ zdroja R alebo M sa do súboru *.CSV  pre  RISSAM -
rozpočet  na nové obdobie nezapisuje 

2. Prehľad - HK - k  inventarizačnému zápisu na formulári je doplnený číselník na evidenciu dielčích 
inventarizačných komisii (DIK) s popisom  objektu, výber spôsobu zisťovania skutočného stavu, výber 
druhu inventarizácie, automaticky sa nastaví - Riadna koncoročná 

3. Prehľad - HK - v tlači inventarizačného zápisu je doplnená úvodná strana s  popisom objektu 
inventarizácie, DIK a predmetom inventarizácie a  inventarizačný zápis všetkých účtov potrebný k IUZ 

4. Prehľad - HK - v tlači inventarizačného zápisu za účet  je vytvorený inventarizačný zápis potrebný k 
IUZ 

 
 
PREINŠTALÁCIA PROGRAMU 
 

1. Spustite si ikonu Tento počítač, alebo si v Prieskumníku vyberte mechaniku – CD ROM, disketu a    
kliknite na ňu. 

2. Kliknite 2x ľavým tlačidlom myši na ikonu so súborom preinst_ucto_1703.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2017.03 a 
C:\TOPSET\WinCITY\ Ucto2017 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK Vám inštalačný program preinštaluje  program  WinCITY 
Učtovnictvo 2017 

 
Ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Účtovníctvo akékoľvek problémy, radi Vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s  Martinou  Šišovou, ktorá poskytuje 
technickú podporu každý pracovný deň od 8,00 – 15,00 na tel.č.: 02/65 459 252 alebo s programátorkou 
p. Ing. Ľubicou Vitkovou, ktorá Vám bude každý pracovný deň k dispozícii od 13:00 – 15:00 hod. na 
tel. č.: 02/65459 253. 
    

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   
                                                             

                                                           S pozdravom 

                    
 

Ing. Ľubica Vitková 
programátor, technická podpora 

 


