
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                      01.04.2020 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2020.2 
 
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2020.2 obsahuje: 
 

1. Vstupy - Denník - filtrovanie ponuky druhov dokladov z číselníka "Druh a tvar dokladu" na 
základe zaevidovania položky "Rok používania dokladu". Pri preinštalácii je zapísaný rok 2020.                   
Doplnenie popisu do  Finančnej kontroly č.6 v zostavách  "Zodpovedný zamestnanec"   a "Štatutár, 
alebo ním poverený ved. zamestnanec ". 

 
2. Vstupy - Záväzky, Záväzky R+1 - filtrovanie ponuky druhov dokladov z číselníka 

"Druh a tvar dokladu" na základe zaevidovania položky "Rok používania dokladu". Pri 
preinštalácii je zapísaný rok 2020. 

 
3. Vstupy - Záväzky, Záväzky R+1 - automatické zapísanie hlavnej alebo 

podnikateľskej činnosti  z číselníka "Druh a tvar dokladu" na základe zaevidovania 
položky "Podnikanie". Pri preinštalácii je zapísaná  hlavná činnosť nepodnikanie - "N". 

 
4. Vstupy - Pohľadávky, Pohľadávky R+1 - filtrovanie ponuky druhov dokladov z číselníka "Druh a 

tvar dokladu" na základe zaevidovania položky "Rok používania dokladu". Pri preinštalácii je zapísaný 
rok 2020. 

 
5. Vstupy - Pohľadávky, Pohľadávky R+1 - automatické zapísanie hlavnej alebo 

podnikateľskej činnosti  z číselníka "Druh a tvar dokladu" na základe zaevidovania 
položky "Podnikanie". Pri preinštalácii je zapísaná  hlavná činnosť nepodnikanie - "N". 

 
6. Vstupy - Pohľadávky, Pohľadávky R+1 -  zo servisu v  nastavení používania pečiatky a podpisu 

sa  vytlačí v zostave "Pohľadávka" podpis a pečiatka. Môžete potvrdiť využívanie pri tlači len 
pečiatku  alebo len podpis. 

 
7. Vstupy - Objednávky - filtrovanie ponuky druhov dokladov z číselníka "Druh a tvar dokladu" na 

základe zaevidovania položky "Rok používania dokladu". Pri preinštalácii je zapísaný rok 2020 . 
 

8. Vstupy - Objednávky R+1 - oddelené evidovanie objednávok na nasledujúci rok 2021. Evidenciu 
objednávok na nasledujúce obdobie je možné len v mesiaci december. Filtrovanie ponuky druhov 
dokladov z číselníka "Druh a tvar dokladu" na základe zaevidovania položky "Rok používania 
dokladu". 

 
9. Prehľad  - Štvrťročné výkazy - FIN 6-04 - do riadku č.1 .... "Bankové účty " sa od 01.01.2020 

obsahuje učet 222 a 223 a aj do predchádzajúceho obdobia. 
 

10. Prehľad - Ročné výkazy  -tabuľky - Tabuľka č.2  hodnoty = 0, všetky hodnoty = 0  odstránenie 
záznamov z tabuľky, test na súvahu, vyplnenie prírastku a úbytku opravnej položky 191 až 196  z 
ročného výkazu  Súvaha . 

 
11. Prehľad - Ročné výkazy  -tabuľky - Tabuľka č.3  hodnoty = 0, všetky hodnoty = 0  odstránenie 

záznamov z tabuľky, test na súvahu, vyplnenie prírastku a úbytku opravnej položky 391 podľa 
zaradenia k učtom 318 a 319. 



 

 
12. Prehľad - Ročné výkazy  -tabuľky - Tabuľka č.4  hodnoty = 0, všetky hodnoty = 0  odstránenie 

záznamov z tabuľky, test na súvahu, vyplnenie podľa ročného výkazu Súvaha dlhodobé a 
krátkodobé pohľadávky pohľadávky r.48 a r.60. 

 
13. Prehľad - Ročné výkazy  -tabuľky - úprava testu tabuliek k poznámkam, ktoré nemôžu 

obsahovať záznam s číselnými nulovými hodnotami  Tabuľka č.11 - popis = "" a  hodnota = 0 
,aspoň  popis a hodnota=0 je v poriadku..   Tabuľka č.9 -Bankový úver  popis =""  a číselná hodnota 
=  0...oznam na odstránenie z tabuľky, Tabuľka č.15, č.10, č.7, č.6 s nulovými hodnotami = oznam 
na odstránenie  tabuľky . 

 
14. Prehľad -Zúčtovanie transferu - doplnená zostava Denník transferu aj s rozpočtovou skladbou  

 
15. Číselníky - Druhy a tvary dokladov - k tvaru dokladu upravte rok používania. Pri preinštalácii je 

zapísaný na všetkých dokladoch rok 2020. Rok je potrebné upraviť pre pohľadávky, záväzky a 
objednávky. V príslušnom vstupnom formulári záväzkov, pohľadávok a objednávok  budú v ponuke v 
nových záznamoch len doklady s rokom 2020 a ostatné staré roky si ešte ponechajte, minimálne z 
predchádzajúceho roka lebo nie všetky P,ZO sú k 31.12.  uhradené. 

 
16. Číselníky - Druhy a tvary dokladov - k tvaru dokladu upravte položku "Podnikanie". Pri 

preinštalácii je zapísaná na všetkých dokladoch hlavná činnosť, teda nepodnikanie - "N". Ak na 
doklade eviduje záväzky alebo pohľadávky z podnikateľskej činnosti prepíšte na "A" . 

17. Servis - Prednastavenie  - nové položky na potvrdenie využívania pečiatky a podpisu v tlači 
vystavenej pohľadávky. Vami dodaný scan pečiatky a podpisu upravíme a prenesieme do programu. 

 
 
 
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_2002.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2020.2 
C:\TOPSET\WinCITY\ Ucto2020 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK Vám inštalačný program preinštaluje  program  WinCITY 
Učtovnictvo 2020 

Ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Účtovníctvo akékoľvek problémy, radi Vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s  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 

 


