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Príkaz dekana  

č. 8/2020 

 



Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (ďalej len „EBF UK“) vydáva  

na základe Vnútorného predpisu č. 9/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave – 

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov UK v Bratislave, v zmysle § 6 ods. 3 

zákona 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve“) a s 

ohľadom na jeho ustanovenia   a v súlade s čl. 10 ods. 3 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačného 

poriadku Univerzity Komenského v  Bratislave  v  znení neskorších dodatkov tento príkaz: 

 

Na základe povinnosti vyplývajúcej z § 29 a 30 zákona o účtovníctve  

 

n a r i a ď u j e m 

 

vykonať inventarizáciu hmotného majetku, materiálových zásob, peňažných prostriedkov v hotovosti, 

cenín, drahých kovov, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na EBF UK ku dňu 31.12. 2020. 

 

1. Cieľom tejto inventarizácie je zistiť fyzický stav majetku a tento porovnať s účtovným stavom, 

vyčísliť rozdiely. 

 

2. Na vykonanie inventarizácie menujem inventarizačnú komisiu v zložení: 

 

Predseda komisie: Ing. Samuel Láska 

 

Členovia komisie:   Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. 

Ing. Jaroslava Osvaldová 

Bc. Jana Kozáková 

Ľuboš Hradský 

 

3. Nariaďujem: 

 

a) Zabezpečiť riadny priebeh inventúry, vyčísliť rozdiely, navrhnúť ich vysporiadanie 

a vypracovať inventarizačné zápisy, ktorých súčasťou sú inventúrne súpisy. 

b) Z inventarizačných zápisov vypracovať inventarizačnú zápisnicu ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná uzávierka, t. j. 31. 12. 2020. 

c) Vypracovanú inventarizačnú zápisnicu a predložiť kvestorke UK spolu s návrhom  

na vysporiadanie prípadných inventarizačných rozdielov spolu s rekapituláciou účtovných 

stavov a s návrhom na vysporiadanie prípadných inventarizačných rozdielov do 31. 1. 2021. 

 

 

 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

 

V Bratislave 10. decembra 2020 

 

 

 

 

 

        Mgr. Milan Jurík, PhD.  

         dekan  


