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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, v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. 

z. o knižniciach v platnom znení, vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a 

vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach v platnom znení, v súlade s Čl. 15 ods. 3 

vnútorného predpisu JLF UK č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK a po prerokovaní vo 

Vedení JLF UK dňa 08. 10. 2019. 

p r i k a z u j e m  

 

vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku a revíziu knižného fondu na nasledovných 

vybraných pracoviskách Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine:  

102510 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika  

102520 – Klinika detskej chirurgie 

102550 – Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

 

              ku dňu 30.09.2019 

 

1. Účelom mimoriadnej inventarizácie majetku je: 

- zistiť fyzický stav a porovnať ho s účtovnou evidenciou, 

- overiť umiestnenie inventáru, 

- vyčísliť inventarizačné rozdiely, 

- preveriť spôsob zabezpečenia a ochrany majetku, 

- vyhotoviť inventarizačnú zápisnicu spolu s návrhom na vysporiadanie prípadných 

rozdielov. 

2. Účelom mimoriadnej revízie knižného fondu je: 

- zrevidovanie osobných výpožičiek zamestnancov,  

- vyhotoviť inventarizačnú zápisnicu spolu s návrhom na vysporiadanie prípadných 

rozdielov (preradenie, resp. vyradenie  knižných jednotiek). 

3. Pri inventarizácii a revízii bude použitá dokumentácia Referátu evidencie a správy 

majetku (inventúrne súpisy) a dokumentácia AKAS (evidencia výpožičiek, súborný 

on-line katalóg, pomocné evidencie a kartotéky AKAS). 

4. Na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku na vybraných pracoviskách 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vymenúvam fakultné inventarizačné 

komisie (FIK) v zložení: 

 

102510 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Predseda:  MUDr. Marcela Ňachajová, PhD. 

Členovia:  Jana Guráňová 

Ing. Andrea Káčerová 

Erika Malíková 

http://snk.sk/images/povinne_zverejnovanie/Legislativa/Legislativa_126_2015.pdf
http://snk.sk/images/povinne_zverejnovanie/Legislativa/Legislativa_126_2015.pdf
http://snk.sk/images/povinne_zverejnovanie/Legislativa/Legislativa_vyhlaska_MK_SR_201-2016.pdf
http://snk.sk/images/povinne_zverejnovanie/Legislativa/Legislativa_vyhlaska_MK_SR_201-2016.pdf
http://snk.sk/images/povinne_zverejnovanie/Legislativa/Legislativa_vyhlaska_MK_SR_201-2016.pdf
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102520 – Klinika detskej chirurgie 

Predseda:  doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

Členovia: Mgr. Zdenka Kurinská 

Ing. Andrea Káčerová 

Erika Malíková 

 

102550 – Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Predseda: MUDr. Denisa Osinová, PhD. 

Členovia:        Miroslava Mizerová  

Ing. Andrea Káčerová 

Erika Malíková 

 

5. Na vykonanie mimoriadnej revízie knižného fondu na vybraných pracoviskách 

vymenúvam  fakultnú revíznu komisiu v nasledovnom zložení:  

Predseda:  Mgr. Ivana Švrková    

Členovia:   Jana Mazáková  

    Ľubica Vyskočová  

    Marta Michalcová 

6. Fakultné inventarizačné komisie a Fakultná revízna komisia sú zriadené len za účelom 

vykonania mimoriadnej inventarizácie majetku a mimoriadnej revízie knižných 

fondov. Pôsobnosť komisií končí vykonaním mimoriadnej inventarizácie/revízie, 

vyhotovením zápisníc o inventarizácii majetku a revízii knižného fondu na vybraných 

pracoviskách JLF UK v Martine a ich odovzdaním dekanke JLF UK prostredníctvom 

Referátu evidencie a správy majetku JLF UK, resp. AKAS v termíne do 31.10.2019. 

7. Všetci vedúci pracovísk a zainteresovaní zamestnanci sú povinní pristupovať 

k výkonu mimoriadnej inventarizácii majetku a mimoriadnej revízii knižných fondov 

s plnou zodpovednosťou a vážnosťou a tiež zabezpečiť členom komisií potrebnú 

súčinnosť. 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK v Martine 

 


