
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                      07.05.2019 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2019.1h 
 
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2019.1h obsahuje: 
 
1. Prehľad  -Štrťročné výkazy - - FIN 2 - 04 obnovenie a úprava testu vykazovania vybraných aktív a  
    pasív kladnou hodnotou. Záporné hodnoty môžu obsahovať iba riadky  účtov vlastného imania.  
    Nedodržaná podmienka je vyfarbený záznam červenou farbou. V zostave je riadok vyznačený " !!! ". 
 
2. Prehľad  - Štrťročné výkazy - FIN 1-12 plnenie príjmov a výdavkov je vyznačený červenou farbou    
    ak k položke nie je priradený zdroj alebo hodnota plnenia má zápornú hodnotu. Ak hodnota plnenia je  
    väčšia ako je  plán, potom je takýto záznam vyznačený žltou farbou.  
    Spolu s prvou zostavou  je  vytvorená zostava obsahujúca len  chybné riadky vyznačené  " !!! ". 
 
3. Prehľad  -Ročné výkazy - obnovenie a úprava testu vykazovania  aktív a pasív,  
   nákladov a výnosov  kladnou hodnotou. Záporne hodnoty nákladov a výnosov môžu  
   obsahovať iba riadky  54,63,69,70,71,72,72, 135,136,137,138. Nedodržanie podmienky =  
   vyfarbený záznam červenou farbou. V zostave je riadok vyznačený  " !!! ". 
   Záporne hodnoty aktív a pasív môžu obsahovať iba riadky  účtov vlastného imania.  
    Nedodržaná podmienka = vyfarbený záznam červenou farbou. V zostave je riadok  
   vyznačený  " !!! ".   
4. Číselníky - Účtový rozvrh  -   úprava popisu zaradenia nákladových účtov - z hospodárskej na  
    podnikateľskú činnosť. Pri preinštalácii sa popis upraví na všetkých nákladových účtoch evidovaných v  
    rozvrhu. 
 
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_1901h.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2019.01h 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 

 


