
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                      15.03.2019 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2019.1e 
 
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2019.1e obsahuje: 
1. Vstupy - Denník  -  vo  finančnej kontrole dátumy k podpisom sú vyplnené automaticky 
2. Vstupy - Denník  -  pri uložení záznamu je kontrola  zápisu rozpočtu k účtovnému zápisu     
    v denníku . V účtovej osnove si  zaevidujte, že na účte sa sleduje plnenie rozpočtu  
    (kontrola RP = "A"). V takomto to prípade Vás program upozorní, že k operácii v denníku  
     je potrebné zapísať aj plnenie rozpočtu. Záznam je vyfarbený červene až do zápisu  
     rozpočtových položiek. V tlačidle kladivko je potrebné po nainštalovaní tejto verzie   
     spustiť  kontrolu finančných účtov na rozpočet. 
3. Vstupy - Záväzky  -  v  ponuke objednávok je lez zoznam objednávok odpovedajúci  
    danému dodávateľovi. 
4. V prehľade - Záväzky  -   doplnenie  do knihy záväzkov do xls tvaru pre typ III - IČO  
    organizácie, číslo zmluvy a objednávky.  
5. Číselníky - Účtový rozvrh  -    tlačidlo   < C >  umožní urobiť kópiu záznamu ,účtu na 
ktorom sa nachádzate.  Upraví sa  analytické číslovanie = max. au číslo vybraného účtu  +1. 
Údaje sú sprístupnené k oprave. 
 
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_1901e.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2019.01e a 
C:\TOPSET\WinCITY\ Ucto2019 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK Vám inštalačný program preinštaluje  program  WinCITY 
Učtovnictvo 2019 

 
 
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 

 


