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V zmysle § 29 a § 30 o inventarizácii majetku a záväzkov Zákona NR SR č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a po prerokovaní a schválení vo Vedení JLF 

UK v Martine dňa 26. októbra 2015 

 

n a r i a ď u j e m 

 

vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku – obrazov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine ku dňu 30. novembru 2015. 

 

Účelom inventarizácie je: 

- zistiť fyzický stav a porovnať ho s účtovnou evidenciou, 

- overiť umiestnenie, 

- doplniť do evidencie názov autora v prípade, ak je možné autora určiť, 

- vyčísliť inventarizačné rozdiely, 

- preveriť spôsob zabezpečenia a ochrany majetku, 

- vyhotoviť inventarizačnú zápisnicu spolu s návrhom na vysporiadanie prípadných 

rozdielov. 

 

Na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku – obrazov na Jeseniovej lekárskej 

fakulte UK v Martine vymenúvam fakultnú inventarizačnú komisiu (FIK) v zložení: 

 

Predseda: Anna Potočová 

Členovia:        Erika Malíková 

                     Katarína Fančiová 

 

FIK je určená len na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku – obrazov. 

Pôsobnosť komisie končí vykonaním mimoriadnej inventarizácie, vyhotovením zápisnice 

o inventarizácii majetku na pracoviskách JLF UK v Martine. 

 

Žiadam všetkých vedúcich pracovísk a zainteresovaných zamestnancov, aby 

k mimoriadnej inventarizácii majetku – obrazov pristupovali s plnou zodpovednosťou 

a zabezpečili potrebnú súčinnosť členom FIK. 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK v Martine 

 


