Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Smernica o účtovníctve UVLF v Košiciach
Vnútorný predpis č. 21

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „univerzita“) je
verejná vysoká škola, ktorá bola zriadená podľa § 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VŠ“).
2. Univerzita je právnickou osobou, ktorá vedie podvojné účtovníctvo v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
na základe metodického pokynu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„ MŠ SR“).
3. V nadväznosti na použitú účtovú osnovu a postupy účtovania zostavuje účtovná jednotka
výkaz FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-01, FIN 5-04, FIN 1-12, ktorého vzor bol
ustanovený opatrením Ministerstva financií SR č. 21513/2012-31 (ďalej len „MF SR“),
ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia
rozpočtu verejnej správy, pričom podľa zákona o VŠ sa nesleduje osobitne správna činnosť
a ani sa vo výkaze ziskov a strát nevykazuje. Sleduje sa hlavná a podnikateľská činnosť.
Čl. 2
Spôsob vedenia účtovníctva
1. Systém spracovania účtovníctva
a) Spracovanie účtovníctva sa uskutočňuje prostriedkami výpočtovej techniky. Podvojné
účtovníctvo je súčasťou ekonomického softvéru SAP – SOFIA od firmy Siemens
Bratislava a je prepojené s ostatnými ekonomickými činnosťami a agendami. Softvér je
aktualizovaný v závislosti od legislatívnych zmien a metodických pokynov MŠ SR.
b) Systém spracovania účtovníctva umožňuje vytvárať saldokontá za jednotlivé účty
a ďalšie prehľady za akékoľvek zvolené obdobie pre účely riadenia a pre účely ročnej
účtovnej závierky.
c)

Metodický pokyn MŠ SR stanovuje štruktúru vety dátového súboru výstupov
z účtovníctva , ktorá je zapracovaná do softvéru SAP – SOFIA.

2. Účtovný rozvrh a účtovné doklady
a) Účtovný rozvrh je spracovaný v súlade s účtovou osnovou a postupmi účtovania pre
neziskové organizácie, ktorá bola ustanovená opatrením MF SR a metodickým
usmernením MŠ SR, ktorým sa stanovuje záväzná štruktúra symbolov pre analytickú
evidenciu pri vedení účtovníctva verejnej vysokej školy.
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b) V súlade so zákonom o účtovníctve účtovná jednotka zabezpečuje, aby účtovné doklady
boli originálne písomnosti so všetkými predpísanými náležitosťami a v prípade
daňových dokladov tiež náležitosťami vyplývajúcimi zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
c)

V zmysle zákona o účtovníctve môžu byť účtovné písomnosti zaznamenané aj na
technických nosičoch dát, avšak až po zostavení účtovnej závierky a overení auditorom
v súlade so zákonom o VŠ.

d) Účtovné doklady sú číslované samostatnými číselnými radmi v týchto okruhoch:
- došlé faktúry univerzity,
- vyšle faktúry univerzity,
- interné doklady hlavnej činnosti univerzity,
- interné doklady podnikateľskej činnosti univerzity,
- bankové výpisy,
- pokladničné doklady podľa druhu pokladne.
e)

Obeh účtovných dokladov je súčasťou Smernice o finančnom riadení a finančnej
kontrole na UVLF – vnútorný predpis č. 24.

3. Účtovný doklad
Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:
- slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
- obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
- dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
- podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a
podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
- označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v sústave podvojného
účtovníctva.
4. Účtovné zápisy
a) Účtovné zápisy sa vykonávajú v slovenskom jazyku, zrozumiteľne, prehľadne
a chronologicky ako jednotlivé účtovné prípady vznikajú alebo sa o nich účtovná
jednotka dozvie. Používaný softvér neumožňuje vykonať neoprávnené zmeny a úpravy
v účtovných zápisoch.
b) Každé pracovisko, ktoré dostane alebo vystavuje doklad v cudzom jazyku, je povinné
predložiť autorizovaný preklad uvedeného dokladu.
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Čl. 3
Účtovné písomnosti a ich úschova
1. Zoznam účtovných kníh a výstupných zostáv
Účtovná jednotka používa účtovné knihy a ďalšie výstupné zostavy vyhotovované
prostredníctvom výpočtovej techniky v súlade so zákonom o účtovníctve:
- Denník,
- Hlavná kniha,
- Pokladničná kniha podľa druhu pokladne,
- Kniha došlých faktúr,
- Kniha vyšlých faktúr,
- Saldokontá záväzkov a pohľadávok,
- Súvaha,
- Výkaz ziskov a strát,
- FIN 1-04, FIN 2-04, FIN 3-04, FIN 4-01, FIN 5-04, FIN 1-12.
2. Úschova účtovných písomností
a) Úschova účtovných písomností sa vykonáva v súlade so zákonom o účtovníctve.
Účtovné písomnosti sa ukladajú do archívu univerzity, pričom ich usporiadanie
a označenie je upravené Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom univerzity
tak, aby bolo jednoduché vyhľadávanie a aby boli zabezpečené proti strate, zničeniu
a poškodeniu.
b) Účtovné písomnosti sú uschovávané nasledovne:
- účtovná závierka a výročná správa po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku,
ktorého sa týkajú,
- mzdové listy a iné písomnosti potrebné pre účely dôchodkového zabezpečenia
a nemocenského poistenia univerzity uschováva od svojho vzniku v príručnom
archíve,
- účtovné doklady, účtové rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy po
dobu piatich rokov po roku, ktorého sa týkajú,
- zoznamy číselných znakov, symbolov a skratiek použitých v účtovníctve po dobu, po
ktorú sú uschované účtovné písomnosti v ktorých sa použili.
c)

Konkrétny plán úschovy účtovných písomností sa riadi Registratúrnym poriadkom
a registratúrnym plánom univerzity, ktorý určuje spôsob usporiadania a označenia
účtovných písomností, ktoré sú odovzdávané do archívu, spôsob zapožičiavania
účtovných dokladov z archívu a ich návrat do archívu.
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Čl. 4
Účtovanie nákladov a výnosov
1. Zásady pre účtovanie nákladov a výnosov, ich časové rozlišovanie a dohadné položky
a) Účtovanie nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia sa riadi čl. VIII. Postupy
účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré boli
ustanovené Opatrením MF SR č. 21513/2012-31.
b) Na základe uvedeného opatrenia účtovná jednotka má povinnosť dodržiavať tieto
zásady:
- náklady a výnosy účtovať zásadne do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia,
- opravy nákladov alebo výnosov z minulých účtovných období účtovať na účtoch
nákladov a výnosov, ktorých sa týkajú,
- náhrady za vynaložené náklady minulých účtovných období účtovať do výnosov
bežného roka,
- náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, časovo rozlíšiť nasledovne:
▪ náklady budúcich období (účet 381) napr. náklady na poistenie majetku, osôb
a vozidiel,
- výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období, časovo rozlíšiť nasledovne:
▪ výnosy budúcich období (účet 384) napr. školné za zahraničné štúdium,
postgraduálne štúdium uhradené do 31.12. bežného roka týkajúce sa časti
zimného semestra v budúcom účtovnom období,
▪ príjmy budúcich období (účet 385) napr. uskutočnené služby odberateľom, avšak
nevyfakturované.
c)

Hľadiskom na účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov je skutočnosť, že je
známy ich titul (vecné vymedzenie), výška a obdobie, ktorého sa týkajú. V prípadoch, ak
nie sú známe všetky tri uvedené skutočnosti účtovná jednotka účtuje nasledovne:
- Dohadné účty aktívne (účet 388) – účtujú sa k 31.12. bežného účtovného obdobia,
a to vtedy, ak nie je možné zaúčtovať pohľadávku, avšak výnos patrí do daného
účtovného obdobia alebo je protipoložkou k zaúčtovaným nákladom,
- Dohadné účty pasívne (účet 389) – účtujú sa k 31.12. bežného účtovného obdobia,
a to vtedy, ak nie je možné účtovať obvyklý záväzok napr. nevyfakturované dodávky.

d) Časovo nemožno rozlišovať pokuty, penále, manká a škody. Časové rozlíšenie nie je
nutné použiť v prípadoch:
- ak ide o nevýznamné čiastky, ktoré ponechaním v nákladoch, či výnosoch nesledujú
zámerné upravovanie hospodárskeho výsledku,
- ak ide o pravidelne sa opakujúce výdavky alebo príjmy.
e)

Zásady časového rozlišovania nákladov a výnosov sa v zmysle § 8 ods. 2 zákona
o účtovníctve nesmú meniť každoročne a účty časového rozlíšenia podliehajú
dokladovej inventúre.
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Čl. 5
Tvorba rezerv a opravných položiek
1. Zásady pre tvorbu a používanie rezerv upravuje Vyhláška MŠ SR z 12. júna 2002, ktorá
v zmysle zákona o VŠ upravuje tvorbu a použitie finančných fondov verejnej vysokej školy
a v § 1 tvorbu a použitie rezervného fondu.
- Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri
vzniku najviac jeden rok, napr. nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho
a zdravotného poistenia.
2. Zásady pre tvorbu a používanie opravných položiek
a) Opravné položky sa vytvárajú len k účtom majetku, a to vtedy, keď ide o dočasné
zníženie hodnoty majetku. V prípade trvalého zníženia ocenenia majetku sa zníženie
účtuje na ťarchu nákladov napr. odpis pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia.
b) Opravné položky pri investičnom majetku sa tvoria vtedy, ak sa inventarizáciou zistí, že
úžitková hodnota majetku je výrazne nižšia ako je jeho ocenenie v účtovníctve po
odpočítaní oprávok.
c)

Opravné položky sa tvoria aj k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom
a vyrovnávacom konaní, a to do výšky prihlásených pohľadávok. Takéto pohľadávky sa
účtujú do nákladov ako tvorba zákonných opravných položiek a v prospech účtu 391 –
opravná položka k pohľadávkam. Zníženie alebo zrušenie opravnej položky sa účtuje
v prospech účtu výnosov a na ťarchu účtu 391. Odpísaná pohľadávka sa ďalej sleduje na
podsúvahových účtoch po dobu, kým nedôjde k jej zániku.

d) Tvoriť opravné položky na zvýšenie hodnoty majetku je neprípustné.
3. Účtovanie kurzových rozdielov
a) Kurzové rozdiely vznikajú na účtoch pohľadávok a záväzkov v cudzej mene a účtujú sa
ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Kurzové rozdiely aktívne sa účtujú na ťarchu
nákladov a kurzové rozdiely pasívne v prospech výnosov, a to vtedy ak vznikajú na
finančných účtoch. Kurzové rozdiely sa ku dňu 31.12. prepočítavajú kurzom ECB.
b) Kurzové rozdiely na účtoch pohľadávok a záväzkov sa účtujú na účtoch aktív (účet 645)
a na účtoch pasív (účet 545).
Čl. 6
Zásoby
1. Účtovanie a oceňovanie zásob:
a) Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom a z dôvodu povinnosti
najmenej raz za tri roky overiť účtovnú závierku auditorom v zmysle § 19 ods. 3 zákona
o VŠ. Oceňovanie zásob materiálu a tovarov sa vykonáva v obstarávacích cenách a vo
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vlastných nákladoch pri zásobách vlastnej výroby. Spotreba materiálu ako aj predaj
materiálu sa účtuje na ťarchu nákladových účtov 501. Hodnota predaného tovaru sa
účtuje na ťarchu účtu 504.
b) Predajná cena skrípt podľa jednotlivých titulov je uvedená v cenníku skrípt. Cena
učebných textov je tvorená u slovenských skrípt 50 % fakturovaných nákladov
a u anglických skrípt 1/3 z fakturovanej sumy nákladov na ich výrobu, schválením
Vedenia univerzity, na základe odporúčania Edičnej a vydavateľskej komisie univerzity.
Rozdiel ostáva na ťarchu nákladov účtovej skupiny 501.
c)

Účtovanie priamo do spotreby:
- materiál obstaraný v hotovosti formou drobného nákupu v maximálnej výške 100,- €
bude pri nákupe účtovaný priamo do spotreby, bez zaúčtovania na sklad. Jedná sa
o kancelárske potreby, rôzne tlačivá a formuláre, odborná literatúra, drobný dielenský
materiál určený na bežnú údržbu a opravy,
- nákup technických plynov a destilovanej purifikovanej vody, ktorá sa používa
v laboratóriách a jej nákup sa realizuje v objeme okamžitej spotreby, bude účtovaný
priamo do spotreby.

d) Rozdiely na zásobách zistené inventarizáciou sa účtujú nasledovne:
- úbytky na ťarchu účtu 548 – Manká a škody, ak ide o manká nad normu prirodzených
úbytkov,
- úbytky na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu, pokiaľ ide o manko do normy
prirodzených úbytkov,
- úbytky na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar, pokiaľ ide o manko do normy
prirodzených úbytkov,
- nezavinený úhyn zvierat nie je považovaný za škodu a preto sa o nej neúčtuje,
- normy prirodzených úbytkov sú stanovené v smernici o inventarizácii majetku,
- prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy,
- prebytky tovaru sa účtujú v prospech nákladového účtu 504 v prípade, že prebytok
vznikol chybným účtovaním, v tom istom účtovnom období.
e)

Zásoby vlastnej výroby:
- vytvára účtovná jednotka na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb
a včiel v Rozhanovciach. Ide o pestovanie niektorých druhov rastlinnej produkcie,
ktorá slúži pre vlastné skrmovanie zvierat,
- zásobami vlastnej výroby je aj odchov mladých zvierat, rýb, bažantov, prepelíc
a ďalších, ktoré sú určené na realizáciu vo vnútri účtovnej jednotky, ale hlavne mimo
nej,
- prírastky zásob vlastnej výroby sa v priebehu účtovného obdobia účtujú na ťarchu
účtu 124 Zvieratá a v prospech účtu 614 – Zmena stavu zásob zvierat. Pri
vyskladnení zásob sa účtuje na ťarchu účtu 614 – Zmena stavu zásob zvierat
a v prospech účtu 124 – Zvieratá,
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- použitie vlastných zásob zvierat na účely reprezentácie sa účtuje na ťarchu účtu 513 –
Náklady na reprezentáciu a v prospech účtu 614 – Zmena stavu zásob zvierat.
Čl. 7
Spôsob vedenia pokladnice
1. Na zápis pokladničných operácií sa zavádza pokladničná kniha, pre každý druh pokladne
samostatná. Denné prehľady sa vyhotovujú prostredníctvom výpočtovej techniky a musia
obsahovať všetky uskutočnené pokladničné operácie t.j. príjem, výdaj a zostatok za príslušný
deň. Strany musia byť číslované počnúc číslom l. Každý zápis musí obsahovať dátum, číslo
pokladničného dokladu, označenie druhu pokladne, stručný opis pokladničnej operácie
a sumu prijatej alebo vydanej hotovosti v eurách pri valutovej pokladni aj v príslušnej mene.
Limit pokladničnej hotovosti je nasledovný:
Pokladňa Univerzity:
Pokladňa podnikateľskej činnosti:
Pokladňa zahraničného štúdia:
Pokladňa Kliník:
Pokladňa Lekárne:
Pokladňa Rozhanovce:
Pokladňa valutová:

4 000,- €
300,- €
300,- €
300,- €
500,- €
500,- €
600,- € a prislúchajúca hodnota v cudzej mene.

Prekročenie denného limitu je povinný pokladník odviesť na bankový účet, s výnimkou
miezd v termínoch určených na výplatu.
2. Všetky výdavkové aj príjmové pokladničné doklady sa číslujú podľa poradia zápisov
v pokladničnej knihe v jednom rade za sebou a musia obsahovať tieto náležitosti:
a) označenie účtovného dokladu,
b) opis obsahu účtovného prípadu – účel,
c) označenie účastníkov účtovného prípadu,
d) peňažnú sumu,
e) dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
f) podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad,
g) podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie,
h) podpis pokladníka,
i) označenie účtov – predkontácia na účtovnom doklade.
3. Výdaj hotovosti z pokladne musí potvrdiť svojim podpisom príjemca, v odôvodnených
prípadoch aj splnomocnená osoba na základe plnej moci, ktorá musí obsahovať meno,
priezvisko, číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, bydlisko.
4. Výplata miezd v hotovosti sa uskutočňuje raz v mesiaci v termíne stanovenom v kolektívnej
zmluve. Ak si zamestnanec do 3 dní nevyzdvihne mzdu, pokladník mu ju zašle poštou.
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5. UVLF poskytuje jednorazové preddavky na pracovné cesty, na mimoriadne hotovostné
nákupy. Jednorazové preddavky musí pracovník vyúčtovať do 10 dní od ukončenia
pracovnej cesty alebo prevzatia zálohy.
6. Stále preddavky poskytuje univerzita na drobné nákupy a musia sa vyúčtovať do konca
kalendárneho mesiaca. Stále preddavky prevezmú poverení pracovníci podľa pracovísk, ktorí
majú podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
7. Všetky preddavky musia byť na konci roka vyúčtované.
8. Zastupovaním pokladníka sú poverení pracovníci oddelenia ekonomiky, ktorí musia mať
podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti.
9. Zabezpečenie bezpečnosti pri manipulácii s peniazmi, pri ich úschove a presunoch
a) za manipuláciu a presun peňazí zodpovedá pokladník a člen vlastnej ochrany alebo
poverený pracovník,
b) peniaze musia byť uložené v trezore,
c) kľúče od pokladne má pokladník, náhradné kľúče sú zapečatené a uložené na vrátnici
univerzity.
10. Kontrola pokladne sa vykonáva najmenej 4-krát v roku. Kontrolu vykonávajú poverení
pracovníci oddelenia ekonomiky. Predmetom kontroly je: kontrola zostatku v pokladni
a správnosť vedenia pokladničnej knihy a pokladničných dokladov. Z každej kontroly sa
vyhotovuje zápis, ktorý musí byť podpísaný pokladníkom a pracovníkmi vykonávajúcimi
kontrolu.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Týmto vnútorným predpisom sa ruší Smernica o účtovníctve UVL zo dňa 28.10.2002.
2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

V Košiciach dňa 23.4.2014

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor
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