
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                    28.09.2018 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
 

v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2018.3 
 

program WinCITY Učtovnictvo verzia 2018.3 obsahuje: 
 

1. Prehľad - Štvrťročné výkazy - FIN 1-12 RP, FIN 1 - 12 RV  - v tlačidle ďalekohľadu 
je ponuka zápisu rozpočtu na tri nasledujúce roky.  Do všetkých troch rokov sa doplní podľa 
výberu z ponuky  - posledná úprava rozpočtu, návrh rozpočtu k 01.01. 2018 alebo plnenie 
rozpočtu. 
 

2. Vstupy - Rozpočet - Rozpočet na budúce obdobie - v tlačidle ďalekohľadu je ponuka 
prepočet rozpočtu na tri nasledujúce roky. Cez koeficient si môžete upraviť hodnoty v rokoch   
2020 a 2021 vychádzajúc z hodnoty roku 2019. 
 

3. Vstupy - Záväzky - v tlači je nová zostava - Učtovací predpis- zostava obsahuje údaje 
zaúčtovania a úhrady záväzku. 
 

4. Vstupy - Záväzky R+1 - evidencia záväzkov nasledujúceho roku v čase, keď ešte 
neprebehla uzávierka učtovníctva. Evidencia je dostupná v pracovnom období december. 
Záväzok R+1 evidujte ako  záväzky v bežnom roku aj so zaúčtovaním do denníka a so 
zápisom rozpočtu. Záväzok je v ponuke na zverejnenie. V prehľade záväzkov , záväzky R+1 
sú v ponuke na úhradu, tlač zoznamu záväzkov napr.: od 01.01.2019  do 31.12.2019. Pri 
ročnej uzávierke, záväzky prejdú do záväzkov bežného roka ,do denníka bežného roka. 
Rozpočet bude v ponuke pri párovani úhrady záväzku  v denníku s evidenciou záväzkov.  
 
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_1803.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2018.03 a 
C:\TOPSET\WinCITY\ Ucto2018 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK Vám inštalačný program preinštaluje  program  WinCITY 
Učtovnictvo 2018 

 
Ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Účtovníctvo akékoľvek problémy, radi Vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s p.  Zuzanou Zúbrikovou, 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. 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Účtovníctvo 2018.2 bola testovaná dvomi nasledovnými antivírovými programami: 
1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 18.4.3056, vírusová databáza 181002-0 
2.) ESETOnline Scanner – vírusová databáza zo dňa 02.10.2018 
3.) Kaspersky Internet Security, verzia 18.0.0.405(j), vírusová databáza z 2.10.2018 9:58 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.  
 
                                                           S pozdravom                    

Ing. Ľubica Vitková 
programátor, technická podpora 


