
 

 

 

         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                   27.11.2018 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
 

v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2018.3f 
 

program WinCITY Učtovnictvo verzia 2018.3 obsahuje: 
 

1.  Vstupy - Rozpočet - Zmeny rozpočtu - nová zostava -  Programový rozpočet II (XXXXXX). 
2.  Vstupy - Rozpočet - Rozpočet na nové obdobie - nová zostava -Rozpočet II (XXXXXX)  a       
     Programový rozpočet II ( XXXXXX ). 
3. Prehľad - Štvrťročné výkazy - FIN 1-12 RP - doplnená zostava - Plnenie rozpočtu II (XXXXXX),    
 Rozpočet na nové obdobie ( XXXXXX, Súbor XLS ). 
4. Prehľad - Štvrťročné výkazy - FIN 1-12 RV - doplnená zostava - Plnenie rozpočtu II (XXXXXX ),  
 Rozpočet na nové obdobie (XXXXXX, Súbor XLS). 
5. Doplnený zdroj 131I  -   Zo štátneho rozpočtu z r.2018  v ponuke položiek.      
6. Pre doplnenie všeobecného popisu položky XXXXXX po preinštalacii vykonajte tento    
 postup : V číselníkoch otvorte číselník príjmových a aj výdavkových položiek a formulár   

 zatvorte potvdením tlačidla zavrieť      . 
 
 

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_1803f.exe (ikona má tvar 

počítača s rozbalenou krabicou)   
3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2018.03f 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. 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.  
 
                                                           S pozdravom                    

Ing. Ľubica Vitková 
programátor, technická podpora 


