
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                      30.04.2020 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2020.2a 
 
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2020.2a obsahuje: 
 

1. Vstupy - Denník - pri novom zázname a editácii vstup do číselníka účtového rozvrhu a číselníka 
adresára. Cez tento prístup môžete aktualizovať číselník pri vstupných záznamoch denníka. 

2. Vstupy - Denník - v tlačidle kladivko je doplnené hromadné zapísanie poznámky z  dokladu 
denníka do rozpočtu pri doklade. 

3. Vstupy - Denník - v tlačidle kladivko je doplnené hromadné zapísanie čísla pohľadávky alebo 
záväzku z  dokladu denníka do rozpočtu pri doklade. 

4. Vstupy - Záväzky - v tlačidle "Ďalekohľad" - hľadanie , doplnené hľadanie podľa čísla  
záväzku a čísla  záväzku dodávateľa. 

5. Vstupy - Záväzky - pri novom zázname upravená kontrola duplicity čísla  záväzku  
dodávateľa spolu s dodávateľom, nakoľko číslo zaväzku môže byť zhodné u viacerých 
dodávateľov. 

6. Prehľad  - Štvrťročné výkazy -  FIN 3-04,FIN 4-04 ,FIN 5-04 .... Daňové záväzky a záväzky zo 
sociálneho a zdravotného poistenia od 01.01.2020 sa zahŕňajú z účtu  336,341,342,343,345 do 
výkazov FIN 3-04  ( 10 /7,9 )a FIN 4-04 a do VZ FIN 5-04 podľa aktívneho alebo pasívneho  
počiatočného  a konečného stavu. Pri preinštalácii sa zaradia automaticky do FIN 4-04  ( 27/7,9 )  a 
do  VZ FIN 5-04. 

7. Číselníky - Číselník PSČ, zoznam PSČ SR a aj možnosť pridávať nový záznam, upraviť záznam. 
8. Číselníky -Číselník Adresár - zapracovanie výberu PSČ v adresári zákazníkov z číselníka PSČ.                   

Výber je presunutý pred mesto, ktoré sa doplní výberom PSČ z číselníka. 
9. Číselníky -  Číselník Adresár - zapracovanie  overenia cez IČO  organizácie na internetovej 

stránke obchodného registra a spoločnosti FinStat (táto stránka obsahuje aktuálne všetky  
organizácie, aj VS, nadácie, n.o.,SZČO ... ) 

10. Servis - Prednastavenie  prepojenie - prepojenie miezd cez úložisko dát a cez média 
 
 
 
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_2002a.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2020.2 a 
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 

 


