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(1) V zmysle § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a v súlade s Príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave č.  

7/2013, prikazujem na základe povinnosti vyplývajúcej z § 6 ods. 3  zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o účtovníctve“) vykonať spôsobom podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve 

inventarizáciu majetku:  

a) materiálových zásob,  

b) peňažných prostriedkov v hotovosti,  

c) cenín,  

d) drahých kovov, záväzkov a  

e) rozdielu majetku a záväzkov  

 

na UK PdF v Bratislave ku dňu 31.12.2013 a súčasne týmto dávam pokyny na jej 

vykonanie: 
 fyzickú inventúru majetku vykonať k 20.01.2014 a stav majetku predložiť 

                        na inventarizačných zápisoch na porovnanie so stavom v účtovníctve, 
 inventúru pohľadávok a záväzkov vykonať k 31.12.2013. 

 

Ďalej prikazujem vedúcim zamestnancom fakulty: 

 

a) zabezpečiť vykonanie inventarizácie majetku na pracovisku v rozsahu podľa ods. 1 

za rok 2013, 

b) vymenovať inventarizačné komisie pre pracovisko, ktoré riadia,  



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 Račianska 59, 813 34  Bratislava 

  
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

c) zabezpečiť  riadny  priebeh  inventúr,  vyčísliť  rozdiely,  rozhodnúť o ich 

vysporiadaní a  vypracovať  inventarizačné   zápisy,  ktorých  súčasťou sú 

inventúrne súpisy, 

d) preveriť spôsob zabezpečenia ochrany majetku, správnosť uloženia a stanovenie 

zodpovednosti  za  zverený  majetok na pracovisku, ktoré riadia, 

e) z inventarizačných zápisov vypracovať inventarizačnú zápisnicu ku dňu, ku  

ktorému sa zostavuje  účtovná  závierka t. j. k 31. 12. 2013 a spolu s rekapituláciou 

účtovných stavov zaslať tajomníčke UK PdF spolu s návrhom na vysporiadanie 

prípadných inventarizačných rozdielov. 

  

T:  20. 1. 2014 

            Z: vedúci zamestnanci UK PdF, tajomníčka fakulty 

 

( 2) Tento príkaz nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 16. decembra 2013. 
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