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Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Inventarizačnej komisie
Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ.
Štúra – Mlyny na vykonávanie mimoriadnych inventarizácií

Ročník 2020

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), Vysokoškolského mesta Ľ.
Štúra – Mlyny (ďalej len „VM Ľ. Štúra – Mlyny UK“) vydáva v súlade s čl. 12 ods. 1 a čl. 10
ods. 6 Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútorným predpisom č. 9/2019
Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK
tento príkaz:

Vymenúvam

1.

nových členov a predsedu Inventarizačnej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (ďalej len
„inventarizačná komisia“ alebo „komisia“) na vykonávanie mimoriadnych
inventarizácií v tomto zložení:
a) predseda inventarizačnej komisie – Mgr. Ľubica Opálková,
b) členovia inventarizačnej komisie – Ing. Ivana Lacková, Alexandra Podmanická.

2.

Inventarizačná komisia je poradným orgánom riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a má
predsedu a dvoch členov. Táto komisia postupuje v rámci svojej činnosti v súlade
s vnútorným predpisom č. 9/2019 Smernica rektora UK Inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK.

3.

Do pôsobnosti inventarizačnej komisie patrí vykonávanie mimoriadnych inventarizácií,
najmä:
a) ak došlo k vzniku, zlúčeniu, rozdeleniu alebo zrušeniu pracoviska,
b) pri mimoriadnych udalostiach (napr. vlámanie, živelná pohroma, krádež),
c) pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti, pri jej zániku, pri preradení
zamestnanca na inú prácu alebo iné pracovisko, pri jeho preložení a pri skončení
pracovného pomeru,
d) pri prechodnej zmene zamestnancov zodpovedných za pokladničnú hotovosť a
ceniny,
e) vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín k ultimu
kalendárnych štvrťrokov s výnimkou inventarizácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
riadna alebo mimoriadna účtovná závierka.

4.

Inventarizačná komisia vykonáva samotnú inventúru inventarizovaného majetku
a záväzkov, t. j. zisťuje skutočný stav inventarizovaného majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k určitému časovému okamihu. Bezprostredne po skončení
inventúry, prípadne súčasne s vykonávaním inventúry, vyhotoví komisia inventúrne
súpisy. Stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch
sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve
a výsledky porovnania uvedie komisia v inventarizačnom zápise. V prípade zistenia
inventarizačného rozdielu navrhne komisia termínované opatrenie s určením

zodpovedného zamestnanca na riešenie vzniknutého rozdielu. Komisia vyhotovuje
zápisy v zmysle vzoru v Prílohe č. 1 a súpisy v zmysle vzoru v Prílohe č. 2 tohto príkazu.
5.

Zamestnanec zodpovedný za majetok musí pred začatím inventúry priložiť k zápisnici
inventarizačnej komisie písomné vyhlásenie, uvedené v Prílohe č. 3 tohto príkazu,
o tom, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku ním spravovaného pred
začiatkom inventúry odovzdal tejto komisii.

6.

Týmto príkazom sa zrušuje Príkaz riaditeľa č. 5/2020 – Vymenovanie členov
Inventarizačnej komisie z 30. júna 2020.

7.

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie hlavnej pokladne VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK k dátumu .......................... (vzor)
Príloha č. 2 – Inventúrny súpis z fyzickej inventúry hlavnej pokladne VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
(vzor)
Príloha č. 3 – Vyhlásenie zamestnanca zodpovedného za majetok (vzor)

V Bratislave 30. septembra 2020

Ing. Peter Petro
riaditeľ VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Príloha č. 1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469
Ekonomické oddelenie

Inventarizačný zápis z vykonanej inventarizácie hlavnej pokladne VM Ľ. Štúra – Mlyny
UK k dátumu ..........
Ekk

(Vzor)

E k o nhlavnej
o m i c k pokladne
é o d d e l ebola
n i e vykonaná podľa § 29 a § 30 zákona č.
Mimoriadna inventarizácia
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vnútorného predpisu č. 9/2019
Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK a na
základe vnútorného predpisu č. 12/2020 Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Inventarizačnej
komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK na vykonávanie mimoriadnych inventarizácií.

Inventarizácia bola vykonaná dňa ....... ku dňu ........... .
Inventarizáciu riadila Inventarizačná komisia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK v zložení:
predseda – Mgr. Ľubica Opálková,
členovia – Ing. Ivana Lacková, Alexandra Podmanická.
Majetok hlavnej pokladne VM Ľ. Štúra – Mlyny UK sa nachádza v ..................... .
Ochrana majetku je zabezpečená SBS VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a uložením majetku v trezore.
Inventarizovaný bol tento majetok: hlavná pokladňa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK k dátumu ...... .

Výsledok vykonanej inventarizácie a zistené rozdiely:
Pokladnica - účet 211 - porovnanie účtovného a skutočného stavu a zistenie inventarizačných
rozdielov uvedené v tabuľkovom prehľade v prílohe, ktorý je súčasťou inventarizačného zápisu.
Účtovný stav súhlasí/nesúhlasí ⃰ so skutočným stavom.
Ceniny - účet 213 - porovnanie účtovného a skutočného stavu a zistenie inventarizačných
rozdielov uvedené v tabuľkovom prehľade v prílohe, ktorý je súčasťou inventarizačného zápisu.
Účtovný stav súhlasí/nesúhlasí ⃰ so skutočným stavom.

Príloha č. 1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469
Ekonomické oddelenie

Záver:
Inventarizačná komisiaEkk
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK po ukončení inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov konštatuje, že boli/neboli ⃰ zistené inventarizačné
rozdiely ku dňu .......... .
Inventarizačná komisia navrhuje
E k o n o mtieto
i c k éopatrenia:
oddelenie
a) uložiť zodpovednému zamestnancovi za hlavnú pokladňu zabezpečiť ........... v termíne do
.................,
b) uložiť zodpovednému zamestnancovi všeobecnej učtárne zabezpečiť ............. v termíne do
................. .
Za skutočný stav hlavnej pokladne je zodpovedná osoba ............................. .
Za účtovný stav je zodpovedná osoba ...................... .
Za kontrolu vykonania uložených úloh zodpovedá vedúci Ekonomického oddelenia ........ .

Inventarizačná komisia VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
predseda – Mgr. Ľubica Opálková

..............................................

členovia – Ing. Ivana Lacková

...............................................

Alexandra Podmanická

V Bratislave dňa ..........................

...............................................

Rozhodnutie riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
súhlasím/nesúhlasím ⃰ s návrhom opatrení.
............................................
Ing. Peter Petro

⃰ Nehodiace sa prečiarknite.
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Príloha k Inventarizačnému zápisu
Ekk mimoriadnej inventarizácie hlavnej pokladne k dátumu ..............
z vykonania

Porovnanie účtovného a skutočného stavu majetku
Ekonomické oddelenie

Finančné prostriedky v hotovosti
Majetok

Účtovný stav

Skutočný stav

Účtovný stav

Skutočný stav

Rozdiel

Finančné prostriedky
v hotovosti v hlavnej
pokladni - HČ
Finančné prostriedky
v hotovosti v hlavnej
pokladni - PČ
Finančné prostriedky
v hotovosti v hlavnej
pokladni spolu
Ceniny
Majetok
Ceniny – stravné lístky

Rozdiel
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Inventúrny súpis z Ekk
fyzickej inventúry hlavnej pokladne VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
(Vzor)
Ekonomické oddelenie

a) názov účtovnej jednotky a jej sídlo:
Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny
Staré grunty 36, 841 04 Bratislava

b) deň začatia inventúry:
deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná:
deň skončenia inventúry:
c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a miesto uloženia majetku:
Peňažné prostriedky v hotovosti:
Bankovky /
mince

počet

Hlavná činnosť spolu

hodnota v Bankovky /
eur
mince

počet

Podnik. činnosť spolu

hodnota v
eur
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Stravné lístky:
Ekk
Nominálna hodnota / ks

počet

hodnota v eur

Ekonomické oddelenie

Majetok je uložený v sídle VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, konkrétne v
.................. .

d) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh
majetku:
Potvrdzujem svojím podpisom, že fyzická inventúra majetku, za ktorý som zodpovedný, bola
vykonaná za mojej účasti a že žiadny majetok som nezatajil.

...................................... – referent všeobecnej učtárne: ...........................................
meno a priezvisko
podpis

e) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov:
f) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov:
g) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku k dátumu, ku ktorému sa účtovná
závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku
a záväzkov podľa § 26 a § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru:
h) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov:

Príloha č. 2
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469
Ekonomické oddelenie

Inventarizačná komisia
Ekk VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
Mgr. Ľubica Opálková, predseda

............................................

E k očlen
n o m i c k é o d d............................................
elenie
Ing. Ivana Lacková,

Alexandra Podmanická, člen

...........................................

i) poznámky o stave inventarizovaného majetku (napr. poškodenie majetku,
prevádzkyschopnosť, upotrebiteľnosť, využiteľnosť) s návrhom, ako s majetkom naložiť;
pri pohľadávkach a záväzkoch poznámky o spôsobe a stave vymáhania pohľadávok,
premlčaní, zániku, príčinách vzniku existujúceho stavu, poznámky o vyjadreniach
príslušného zamestnanca k príčinám nevymáhateľnosti pohľadávok a zodpovednosti za
ich vznik, poznámky o návrhoch riešení v zmysle platných predpisov:

Príloha č. 3
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY
STARÉ GRUNTY 36, 841 04 BRATISLAVA
mlyny.uniba.sk | e-mail: sr@mlyny.uniba.sk | tel. +421 2 654 24 469
Ekonomické oddelenie

Ekk

Ekonomické oddelenie

VYHLÁSENIE

Pracovisko:
Druh majetku a záväzkov:
Zodpovedný zamestnanec:

Vyhlasujem, že všetky doklady týkajúce sa stavu a pohybu majetku, ktorý mi bol zverený, som
odovzdal na zaúčtovanie, resp. inventarizačnej komisii.

.........................................................
podpis zodpovedného zamestnanca
V Bratislave dňa .....................

