
 
EKONOMICKÁ  UNIVERZITA  V   BRATISLAVE 
 

Príkaz rektora č.     8/2014 
 
 

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. 
o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  

 

P R I K A Z U J E M 
vykonať na pracoviskách Ekonomickej univerzity v Bratislave fyzickú inventúru  

centrálne zabezpečovaného materiálu civilnej ochrany  
a ostatného materiálu civilnej ochrany so stavom k 31. 12. 2014.  

 
  Cieľom inventarizácie materiálu civilnej ochrany (materiál CO) je zistenie skutočného stavu 
majetku, overenie, či skutočný stav majetku zodpovedá účtovnému stavu, kontrola dohody o hmotnej 
zodpovednosti skladníka materiálu CO, kontrola vedenia evidencie materiálu a jej overenie s účtovnou 
evidenciou, u prípadných inventarizačných rozdielov zistenie príčin ich vzniku a navrhnutie spôsobu 
ich vysporiadania. 
 

Fyzickú inventúru so stavom k 31. 12. 2014 vykonajte v dňoch  24. 10. - 10. 11. 2014. 
 

Na vykonanie  fyzickej  inventúry  materiálu CO             V Y M E N Ú V A M   
inventarizačné komisie  v zložení: 

19 0003 - Referát CO v Bratislave  predseda komisie:   Miroslav Ješík 

      členovia komisie:   Margita Litvová 

          Ladislav Rečka 
 
Vymenovanie  inventarizačných komisií (IK) v tomto príkaze platí zároveň ako vymenúvací 

dekrét pre jej predsedov a členov. 

Žiadam, aby inventarizačné komisie pristupovali k vykonaniu fyzickej inventúry s maximálnou 
zodpovednosťou, pri dodržaní „Pokynov na vykonanie inventarizácie materiálu CO so stavom 
k 31.12.2014“ -  tak, ako to vyplýva z listov Odboru  krízového riadenia Okresného úradu 

 - so sídlom v Bratislave  
 
Termín na osobné odovzdanie   „Zápisu o výsledku inventarizácie materiálu CO“                    

a  „Inventúrneho súpisu materiálu CO“  so stavom k 31.12.2014 na adresu: 
- Okresný úrade  Bratislava, odbor  krízového riadenia, Staromestská 6, 5. posch., č. dverí 520, 814 40 
Bratislava  je  do 27. 11. 2014 
    
Výsledky spracovanej fyzickej inventúry predložia IK  po jednom vyhotovení aj na RIaEM-OPaI EU.  
 
Bratislava 16. 10. 2014 
 
 
 
 
 
 
                                        Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
                                              rektor 
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