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Dodatok č. 3 

k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2006 o  spôsobe 

vedenia a spracovávania účtovníctva na Trnavskej univerzite v Trnave 
 

 

Na zabezpečenie jednotného postupu pri spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva 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 spôsobe vedenia a spracovávania účtovníctva. 

 

Čl. I 

 

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

„(1) Rozsah, preukázateľnosť vedenia a spôsob spracovania účtovníctva sa riadi 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, a zákona č. 561/2004, Smernice rektora č. 21/2021 na zabezpečenie 

základnej finančnej kontroly a “ Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky 

zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.“ 

 

2.  Kde sa ďalej v texte smernice používa slovné spojenie „slovenská mena“ alebo jej 

skratka „Sk“ nahrádza sa slovným spojením „euro“ alebo „EUR“. 

 

3. V čl. 4 smernice sa  v ods.  (2) a (3) ruší pôvodné znenie  a nahrádza sa týmto znením: 

„(2) Účtovníctvo sa spracováva v module „Účtovníctvo“ ekonomického informačného 

systému univerzity SAP, ktorý je podľa uzatvorenej zmluvy aktualizovaný v zmysle 

legislatívnych zmien. Program zodpovedá požiadavkám uvedeným v zákone o 

účtovníctve.  

(3) Projektovo-programová dokumentácia vrátane jednotlivých algoritmov 

automatických výpočtov (pre výpočty vážených aritmetických priemerov u rovnakého 

druhu zásob na sklade, odpisov, kurzových rozdielov a pod.) je súčasťou ekonomického 

informačného systému univerzity SAP.“ 

 

4. V čl. 3 smernice sa v ods. (8) ruší pôvodné znenie a nahrádza sa týmto znením: 

„(8) 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: 
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• 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.“ 

 

5. Do čl. 9 sa vkladá doplnenie pracovného úseku nasledovne: 

„1700 – Študentský domov (ŠD) 

1800 – Študentská jedáleň (ŠJ)“ 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia smernice týmto dodatkom č. 3 nedotknuté zostávajú v platnosti 

bez zmeny. 

2. Tento dodatok č. 3 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. 3 k smernici bol zverejnený na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave 

dňa 28. septembra 2022. 

 


