
 

 
 
         

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                      05.05.2021 
 
Vážená pani starostka, Vážený pán starosta, 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Učtovnictvo verzia 2021.1i 
 
Program WinCITY Učtovnictvo verzia 2021.1i obsahuje: 
 

1.Vstupy - Denník - doplnenie v tlačidle   -  Kópia záznamov dokladu . Po  
   potvrdení sa otvorí zoznam   dokladov v denníku.  V stĺpci Zápis  označte záznamy  
   dokladu,  ktoré chcete zapísať do denníka s novým dátumom a dokladom. Nový dátum a  
   doklad zaúčtovania upravte pred potvrdením tlačidla   " Zápis nového  dokladu  ". 
2. Prehľad  - Štvrťročné výkazy -  FIN 1-12 - RP -  v tlači zostáv v ponuke výberu nové  
    zostavy  - Plnenie rozpočtu IX   ( XX ) , Plnenie rozpočtu IX a  ( XX ) 
3. Prehľad  - Štvrťročné výkazy -  FIN 1-12 - RV -  v tlači zostáv v ponuke výberu nové  
    zostavy  - Plnenie rozpočtu XIII ( XX ), Plnenie rozpočtu XIII a ( XX ) 
4. Vstupy - Pohľadávky- úprava tlače pohľadávky po rozpise 
5. Servis - Oprava indexov -  ak v pohľadávkach neviete vytlačiť faktúru pohľadávky pre  
    opravu tlače spustite opravu indexov  v servise    
 
REINŠTALÁCIA 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_2101i.exe (ikona má tvar 
počítača s rozbalenou krabicou)   

3. Na obrazovke sa zobrazí  Cieľový adresár pre  program WinCITY Účtovníctvo 2021.1i 
C:\TOPSET\WinCITY\ Ucto2021 

4. Po potvrdení cesty tlačidlom OK Vám inštalačný program preinštaluje  program  WinCITY 
Učtovnictvo 2021 

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 

 


