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Smernica č. 4/2020 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

Čl. 1 

Právna úprava inventarizácie majetku školy 

1) Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov ukladá účtovným 
jednotkám § 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
aby podľa ďalšieho ustanovenia § 7 ods. 1 tohto zákona poskytovala účtovná závierka verný a 
pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii 
účtovnej jednotky. 


2) Spôsob vykonania inventarizácie upravujú § 29 až 30 zákona o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/
16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie 
územné celky/ v znení neskorších predpisov.


ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia: príprava inventarizácie a zodpovednosť 

1) Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. 
Zaisťuje sa ďalej preukaznosť účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok.


2) Vedúci organizácie je povinný zabezpečiť inventarizáciu majetku a záväzkov a zodpovedá za 
ich správnu a včasnú kontrolu.


3) Na príprave inventarizácie sú povinní zúčastniť sa pracovníci:

a) menovaní do inventarizačnej komisie (ÚIK),

b) ostatní, ktorí sú priamo zodpovední za majetok.


4) Pracovníci, ktorí sa budú podieľať na priamom zabezpečení inventarizácie, musia byť 
preškolení vedúcim ÚIK o spôsobe a cieľoch inventarizácie, o kompetenciách a 
zodpovednostiach pracovníkov ÚIK. Pracovník hmotne zodpovedný za inventarizovaný 
majetok a záväzky môže byť členom inventarizačnej komisie, nie však jej vedúcim.


5) Riaditeľ školy zodpovedá za riadny priebeh inventarizácie a za dodržanie termínov. Riaditeľ 
školy


a) písomne určí najmenej trojčlennú inventarizačnú komisiu menovacím dekrétom -
 Ústrednú inventarizačnú komisiu,


b) písomne podľa potreby určí členov dielčich inventarizačných komisií menovacím 
dekrétom (najmenej trojčlennú) - Dielčiu inventarizačnú komisiu,


c) zabezpečí, aby počas fyzickej inventúry nedochádzalo k premiestňovaniu majetku,

d) vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s výsledkami inventarizácie majetku.


6) Ústredná inventarizačná komisia (ÚIK):

a) zodpovedá za priebeh inventarizácie a za činnosť dielčich inventarizačných komisií,

b) predkladá riaditeľovi školy (vedúcemu účtovnej jednotky) výsledky inventarizácie k 

schváleniu spolu s vysporiadaním inventarizačných rozdielov (manko, schodok, 
prebytok) a s návrhom opatrení,
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c) hodnotí inventarizáciu majetku a vyhotoví “Správu ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní 
inventarizačných rozdielov“.


7) Dielčie inventarizačné komisie (DIK):

a) vykonávajú inventarizáciu majetku v stanovenom termíne a rozsahu,

b) vyhotovujú inventúrne súpisy,

c) zodpovedajú za správne zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov, čo potvrdzujú podpisovým záznamom na každej strane 
inventúrneho súpisu a na všetkých inventarizačných dokladoch,


d) rozdiely zistené pri inventarizácii škodovým zápisom nahlási ÚIK,

e) po skončení fyzickej inventúry vyhotoví inventarizačné zápisy (dátum je zhodný s dňom 

ukončenia fyzickej inventúry),

f) k vyradenému majetku vyhotoví protokol o vyradení,

g) skontroluje, či sú spísané dohody o hmotnej zodpovednosti s hmotne zodpovednými 

osobami.

8) Hmotne zodpovedné osoby za majetok:


a) môžu byť členmi IK, nie však predsedom,

b) zúčastňujú sa inventarizácie a podpisujú inventúrne súpisy.


Čl. 3

Predmet inventarizácie 

1) Predmetom každoročnej inventarizácie je:

a) inventarizácia dlhodobého hmotného majetku, okrem zásob a peňažných prostriedkov 

v hotovosti sa vykoná vždy k 31.12. bežného účtovného obdobia (do 15.1.)

b) inventarizácia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého finančného majetku sa 

vykoná vždy k 31.12. bežného účtovného obdobia (do 15.1. resp. 31.1.)

c) inventarizácia zásob sa vykoná vždy k 31.12. bežného účtovného obdobia (do 15.1.)

d) inventarizácia peňažných prostriedkov sa vykoná vždy k 31.12. bežného účtovného 

obdobia (do 15.1. resp. 31.1.)

e) inventarizácia ostatného majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov napr. 

peňažné prostriedky na bankových účtoch, stav úverov, rezerv, pohľadávok, záväzkov, 
účtov časového rozlíšenia, opravných položiek a pod. sa vykoná vždy k 31.12. 
bežného účtovného obdobia s termínom ukončenia 31.1. nasledujúceho účtovného 
obdobia


Čl. 3

Metódy uskutočnenia inventarizácie 

1) Fyzická inventúra (počítaním, vážením, meraním a pod.) - zistenie skutočného stavu majetku 
správcami jednotlivých priestorov školy (triedy, učebne, odborné učebne, laboratóriá, 
kabinety, kancelárie, knižnicu, jedáleň, toalety, sklady, rozcvičovňa)


2) Dokladová inventúra  (prostredníctvom účtovných dokladov, pomocou rôznych písomností, 
spisov, zmlúv, dohôd a pod.)


3) Kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry - zásoby vedené na sklade, hodnoty v 
podsúvahovej evidencii, majetok v oprave a pod. 
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Čl. 4

Druh, forma a časové lehoty uskutočnenia inventarizácie 

1) Inventarizácia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, drobného majetku, zásob, 
pohľadávok, záväzkov atď. sa vykonáva každoročne (avšak minimálne raz za 4 roky).


2) Riadna inventarizácia sa vykonáva vždy k 15.1. bežného kalendárneho roka (najneskôr však 
do 31.1.) na základe príkazu riaditeľa školy, vydaného obvykle  1 mesiac pred plánovaným 
vykonávaním inventúry.


3) Mimoriadna inventarizácia sa vykoná: 

a) pri organizačnej zmene (zlúčenie, rozdelenie, zrušenie organizácie)

b) pri uzavretí dohody o hmotnej zodpovednosti a jej ukončení 

c) po mimoriadnych udalostiach (živelná pohroma, vlámanie a pod.) na tom majetku u 

ktorého k týmto udalostiam došlo 

d) ak ju nariadi vedúci účtovnej jednotky (napr. pri zistení väčších nezrovnalostí, pri 

náhodných kontrolách, pri sťahovaní skladu, v prípade keď sú pochybnosti o riadnom 
vykonaní inventarizácie, tiež na požiadanie kontrolných orgánov)


e) pri prechodnej zmene zamestnancov zodpovedných za pokladničnú hotovosť a ceniny

4) Túto inventarizáciu vykonáva škola spravidla každoročne k 15.1., najneskôr však k 31.1. za 

predchádzajúci rok, na základe príkazu riaditeľa školy vydaného obvykle  1 mesiac  pred 
plánovaným vykonávaním inventúry.


5) Inventarizácia zásob sa vykonáva jedenkrát za rok alebo priebežne viackrát v kalendárnom 
roku,


6) Inventarizácia peňažných prostriedkov  v hotovosti sa vykonáva jedenkrát ročne k času 
spracovania účtovnej závierky k 15.1.


7) Konečná inventarizácia všetkých účtov hlavnej knihy sa vykonáva po skončení účtovného 
roka. Účtovná jednotka preukazuje vykonanie inventarizácie pri všetkom majetku a 
záväzkoch po dobu piatich rokov po jej vykonaní.


Čl. 5

Dokumentácia inventarizácie 

1) Stavy jednotlivých druhov majetku a zdrojov jeho krytia sa zaznamenávajú v  inventúrnych 
súpisoch, ktoré obsahujú povinné náležitostí podľa § 30 zákona o účtovníctve.


2) Inventúrny súpis obsahuje:

f) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, 6 

g) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia 

inventúry, 

h) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25, 

i) miesto uloženia majetku, 

j) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh 

majetku, 

k) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25, 

l) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, 
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m) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku 
ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely 
úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe 
osobám, ktoré vykonali inventúru, 


n) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného 
stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 


o) poznámky.

3) Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva 

so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky 
porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. 


4) Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a 
ktorý musí obsahovať náležitosti uvedené v § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Inventarizačný 
zápis po ukončení každej inventúry vypracuje predseda ÚIK, kde sa zachytia výsledky 
porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve. 2. 


5) Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorý musí obsahovať:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, 

b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov s účtovným stavom, 

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa §26 a 

§27, 

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie 

inventarizácie v účtovnej jednotke. 

6) Inventarizačný zápis je samostatným účtovným záznamom, ktorý nemožno zamieňať alebo 

spojovať s inventúrnym súpisom, prípadne s tabuľkou na vysporiadanie inventarizačných 
rozdielov. Inventarizačný zápis je dokladom o vykonanej inventarizácii a preukazuje vecnú 
správnosť účtovníctva. 


Čl. 5

Druhy inventarizačných rozdielov  

a ich vysporiadanie 

1) Medzi skutočným a evidenčným stavom majetku sa môže inventarizáciou dospieť k rozdielu:

a) Manko  – ak je skutočný stav majetku a záväzkov nižší než evidovaný stav v 
účtovníctve a tento rozdiel medzi týmito stavmi nemožno doložiť účtovným dokladom 
resp. preukázať iným spôsobom,


b) Schodok  – špecifický prípad manka, t.j. prípad nesúladu skutočného stavu 
pokladničnej hotovosti a cenín oproti stavu evidovanému v účtovníctve,


c) Prebytok  – ak je skutočný stav majetku a záväzkov vyšší než evidovaný stav v 
účtovníctve a tento rozdiel medzi týmito stavmi nemožno doložiť účtovným dokladom 
resp. preukázať iným spôsobom.

2) ÚIK vyžiada od hmotne zodpovedných osôb písomné vyjadrenie ku každej položke 
inventarizačných rozdielov, o príčine ich vzniku a v inventarizačnom zápise uvedie svoje 
stanovisko a uplatní ho pri návrhu na vysporiadanie týchto rozdielov. 
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3) Návrh na vysporiadanie rozdielov vypracuje inventarizačná komisia. Pri zistených mankách 
uvedie či sú zavinené alebo nezavinené. 

4) Neoddeliteľnou súčasťou inventúrnych súpisov sú prehľady inventarizačných rozdielov. 

5) Inventarizačné rozdiely sa vyúčtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje 
stav majetku a záväzkov. Účtovným obdobím sa v zmysle zákona o účtovníctve je kalendárny 
rok. 

6) Za pokladničný schodok sa považuje zistený rozdiel medzi nižším stavom pokladničnej 
hotovosti v pokladnici oproti: 

a) zostatku zistenému podľa zápisov v pokladničnej knihe, 
b) výplate, ktorá nie je doložená riadnym výdavkovým dokladom 
c) prevzatím, ktoré nie je príjemcom potvrdené 8. Pokladničná hotovosť v pokladnici 

nedoložená riadnym príjmovým pokladničným dokladom sa považuje za pokladničný 
prebytok. 

7) Pokladničné prebytky a schodky sa ihneď po ich zistení zapíšu do pokladničnej knihy. 

8) Ak vzniknú inventarizačné rozdiely z nesprávneho účtovania, je potrebné spracovať opravný 
účtovný doklad. 

9) Ak vzniknú inventarizačné rozdiely z neaktuálnosti evidencie, je potrebné aktualizovať 
evidenciu majetku. 

10) Chýbajúce účtovanie obstarania a inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do 
účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia 

1) Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha aktualizácii 
podľa potrieb účtovnej jednotky. 


2) Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci SSŠ EES. 

3) Táto smernica nadobúda platnosť i účinnosť dňom jej podpísania a ruší sa platnosť doterajšej 

platnej smernice pre inventarizáciu.


V Prešove, 31.8.2020


PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

riaditeľ SSŠ-EES
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