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Výtlačok č.: 1
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V zmysle § 29 a 30 o inventarizácii majetku a záväzkov Zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
prikazujem
vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na
vybraných pracoviskách Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine ku dňu 31. júlu 2010.
Inventarizácia predmetného majetku sa uskutoční od 24. júna 2010 do 31. júla 2010.
Odôvodnenie:
Na základe kúpnej zmluvy zo dňa 17. 12. 2009 medzi Žilinským samosprávnym krajom
v Žiline (ďalej len predávajúci) a Univerzitou Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou
fakultou UK v Martine (ďalej len kupujúci) bol hnuteľný majetok bývalej Strednej zdravotníckej
školy, Malá Hora 5 Martin a Študentského domova, Hviezdoslavova 35 Martin, odkúpený do
vlastníctva kupujúceho.
Uvedený majetok sa nachádza v priestoroch Ústavu ošetrovateľstva, Ústavu
nelekárskych študijných programov, Malá Hora 5 a Vysokoškolského internátu na
Hviezdoslavovej ul. č. 35 v Martine a na niektorých ďalších pracoviskách a účelových
zariadeniach JLF UK, na ktoré bol majetok preradený. Podrobný zoznam pracovísk je uvedený
v prílohe č. 1 tohto príkazu.
1.

Nakoľko sa jedná o mimoriadnu inventarizáciu a odkúpený majetok je potrebné zaevidovať
do evidencie majetku JLF UK, žiadam všetkých vedúcich zamestnancov, aby zabezpečili
fyzickú inventarizáciu uvedeného majetku podľa predložených inventúrnych súpisov, ktoré
vyhotoví a predloží na jednotlivé pracoviská p. Darina Kováčová (VoIP 41427, email:
kovacova@jfmed.uniba.sk).

2.

Pre účely mimoriadnej inventarizácie žiadam vymenovať čiastkové inventarizačné komisie,
ktoré na jednotlivých pracoviskách zabezpečia priebeh inventarizačných prác.

3.

Úlohou komisie je skontrolovať označenie a umiestnenie predmetov, vyčísliť inventarizačné
rozdiely v inventúrnych súpisoch, vyhotoviť zápisnicu spolu s návrhom na vysporiadanie
prípadných rozdielov a návrh na vyradenie s uvedením dôvodu vyradenia. Vzor Zápisnice
o vykonaní mimoriadnej inventarizácie je uvedený v prílohe č. 2 tohto príkazu. Pre
orientáciu a rozlíšenie majetku uvádzame, že sa jedná o majetok, ktorý je označený
červeným štítkom s nápisom SZŠ MARTIN DHM a príslušné inventárne číslo, alebo
modrým štítkom s nápisom SZŠ MARTIN HIM a príslušné inventárne číslo uvedené
v inventúrnych súpisoch.

4.

Vyplnené inventúrne súpisy doplnené o požadované údaje je potrebné doručiť
v elektronickej podobe p. Darine Kováčovej najneskôr do 5. augusta 2010.
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5.

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia: 10

Overené a skontrolované inventúrne súpisy budú následne doručené na pracoviská
v elektronickej, prípadne aj v listinnej podobe spolu s komentárom o spôsobe ich prípadného
doplnenia. Definitívne znenie inventúrnych súpisov je potrebné vytlačiť a podpísané
v jednom vyhotovení doručiť spätne p. Darine Kováčovej v termíne do 31. augusta 2010.

V Martine dňa 23. júna 2010

doc. MUDr. Dušan M i š t u n a , PhD., v.r.
dekan JLF UK v Martine
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Príloha č. 1 - Zoznam a číselné označenie pracovísk
Inventarizácia majetku sa týka nasledovných pracovísk, oddelení, úsekov a prípadne osôb,
u ktorých sa nachádza predmetný inventarizovaný majetok:
Číselné označenie pracovísk /na inventúrnych súpisoch/, kde sa predmet nachádza:
1. Kuchynské priestory Malá Hora 5 (Kováčová)
2. Kancelária OVO a IM Malá Hora 5 (Kováčová)
3. OSE MFN Kollárova 2 (Mgr. Ovšonková)
4. Ústav molekulovej biológie, Kalinčiakova 2,Vrútky
5. MFN - Rádiologická klinika, Kollárova 2
6. Ústav lekárskej biochémie Malá Hora 4
7. Ústav lekárskej biofyziky Malá Hora 4
8. Ústav anatómie, Malá Hora 4
9. Ing. Hvizdák, V. Malina
10. Ing. Hvizdák, J. Lepetová, B. Makyšová
11. MFN - Dermatovenerologická klinika, Kollárova 2
12. Ústav patologickej fyziológie, Sklabinská 26
13. Predklinické ústavy - Sklabinská 26
14. Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4 (E. Kohútová)
15. Byty Malá Hora 4 (G. Knošková)
16. Dekanát kuchynka (K. Martinusová)
17. Ústav nelekárskych študijných programov
18. Ústav ošetrovateľstva
19. Inventárny úsek p. Bc. I. Švrkovej Malá Hora 5
20. Priestor bývalej učebne fyziky + kabinet, Malá Hora 5
21. Miestnosť upratovačiek Malá Hora 5
22. ŠJ Novomeského 7
23. Branná výchova Malá Hora 5 (Mgr. I. Jakubovič)
24. Telocvičňa Malá Hora 5 (Mgr. Jakubovič)
25. Jazykové učebne Malá Hora 5 (Mgr. Prokšová, Mgr. Balková)
Na uvedené pracoviská budú doručené inventúrne súpisy elektronicky, v prípade
oddelení a konkrétnych fyzických osôb, poverených starostlivosťou o majetok, aj v listinnej
podobe.
Vedúci pracovníci poveria zodpovedných zamestnancov, ktorí zabezpečia priebeh
inventarizačných prác na konkrétnom pracovisku.
V prípadoch, kde sú uvedené pri názve pracoviska, prípadne úseku, mená zodpovedných
zamestnancov, doručí inventúrne súpisy p. Darina Kováčová týmto zamestnancom, ktorí
svojim podpisom potvrdia vykonanie inventarizácie.
Na uvedených súpisoch je potrebné uviesť miesto, kde sa predmet nachádza,
zodpovednú osobu, prípadne navrhnúť jeho vyradenie z používania s uvedením dôvodu
vyradenia .
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Návrh na vyradenie predmetov musí obsahovať nasledovné údaje:
Inventárne číslo, názov, počet kusov, jednotková cena a dôvod vyradenia
Majetok ŠD Hviezdoslavova 35 bude doručený v elektronickej podobe ako samostatný súbor.
Tento súbor nemá číselné označenie pracoviska, jednotlivé predmety je potrebné
inventarizovať podľa čísel miestností.
Číselný katalóg miestností bude na ŠD doručený v listinnej podobe.
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Príloha č. 2 – Vzor Zápisnice o vykonaní inventarizácie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Záborského ul. č. 2, 036 01 Martin

Zápisnica
o vykonaní mimoriadnej inventarizácie majetku na ............................. (uviesť názov
pracoviska) Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
ku dňu 31. júlu 2010
V zmysle príkazu dekana JLF UK v Martine zo dňa 23. júna 2010 bola vykonaná
mimoriadna fyzická inventarizácia majetku na ....................................... (uviesť názov
pracoviska) JLF UK v Martine ku dňu 31.07.2010.
Mimoriadnu inventarizáciu vykonali dňa ........... nasledovní členovia čiastkovej
inventarizačnej komisie (ČIK) vymenovanej vedúcim pracoviska:
...............................
..............................
Členovia ČIK za prítomnosti vedúceho pracoviska (kliniky) vykonali fyzickú
inventarizáciu podľa inventúrnych súpisov, kontrolou výrobných a inventárnych čísel.
Inventarizáciou bol/nebol zistený inventarizačný rozdiel. Evidovaný účtovný stav
súhlasí/nesúhlasí so skutočným stavom. (V prípade zistenia rozdielu medzi evidovaným
účtovým a skutočným stavom je potrebné doplniť zdôvodnenie a stanovisko k vysporiadaniu
inventarizačných rozdielov).
Zverený majetok je riadne udržiavaný, uložený v uzamknuteľných miestnostiach, za
ktorý zodpovedá vedúci kliniky.
V Martine dňa ...........................
Podpisy členov ČIK:

...................................................................
vedúci pracoviska /kliniky, ústavu/
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