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Dodatok č. 2  

k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 15/2006 o zásadách 

účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia na Trnavskej 

univerzite v Trnave 

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri účtovaní nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia na 

Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „univerzita“) vydávam v zmysle § 15 ods. 1 písm. n) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov túto smernicu o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia         

(ďalej len „smernica“). 

 

Čl. I 

 

1. V čl. 1 smernice sa  v ods.  (1) ruší pôvodné znenie a nahrádza sa týmto znením: 

„(1) Smernica je vypracovaná v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov a Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2021 na 

zabezpečenie základnej finančnej kontroly. 

Univerzita je v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov účtovnou jednotkou, 

ktorá nie je založená alebo zriadená za účelom podnikania.“  

 

2. V čl.1 smernice sa v ods. 4 bod b)  ruší pôvodné znenie a nahrádza sa týmto znením: 

„Podľa postupov účtovania pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, sa 

náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak účtovná 

jednotka nezaúčtuje náklady a výnosy do účtovného obdobia, s ktorým časovo a vecne 

súvisia, tzn. že ich nezaúčtuje vôbec, alebo ich zaúčtuje nesprávne, potom musí účtovať 

o nich v tom účtovnom období, v ktorom sa o týchto chybách dozvie. 

Postupy účtovania pritom rozlišujú významné a nevýznamné opravy chýb minulých 

účtovných období a podľa toho sa ustanovujú aj spôsoby zaúčtovania: 

• Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných 

období sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných 

účtoch nákladov alebo výnosov z hospodárskej činnosti ÚJ 

• Opravy významných nákladov a významných výnosov sa účtujú na účte 428 – 

Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých 

rokov. 

Výška významnosti určená pre Trnavskú univerzitu v Trnave  predstavuje výšku 1,5 % 

z netto hodnoty dlhodobého majetku za predchádzajúci rok.“ 

 

3. V čl. 2. smernice  vo vete: „Na účte 384  - Výnosy budúcich období......“, sa dopĺňa za slovo 

„napríklad“  tento text: „poplatky za školné“,  „ konferenčné poplatky“. 

 

4. V čl.2. smernice, v tabuľke „Príklad“  v účtovnom prípade „Zúčtovanie dotácie do výnosov vo 

výške odpisov“  sa účet 649 v účtovacom predpise nahrádza účtom 691, a v účtovnom prípade 

„Zúčtovanie grantu na konci roka vo výške skutočných nákladov“ sa účet 662 sa nahrádza 

účtom 649. 
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Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia smernice týmto dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny. 

2. Tento dodatok č. 2 k smernici nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť 

zverejnením na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

  rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

Tento dodatok č. 2 k smernici bol zverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 28. 

septembra 2022. 

 

 

 

 

 


