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Interný pokyn 
 

k Vnútornému predpisu UK v Bratislave č. 18/2010 Smernica rektora UK v Bratislave 
Nakladanie s majetkom UK v Bratislave (ďalej len „smernica“) 

 
 
 V súlade so smernicou vydávam interný pokyn k vyraďovaniu a k likvidácii hnuteľných vecí v správe 
Filozofickej fakulty UK (ďalej len „fakulta“). Tento pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov FiF UK. 
 
 1. Návrh na vyradenie majetku predkladá vedúci katedry/pracoviska Ing. Viere Feriancovej, 
predsedníčke vyraďovacej a likvidačnej komisie fakulty. V návrhu špecifikuje, ktorý majetok kvalifikuje ako 
prebytočný alebo neupotrebiteľný a navrhne, ako má fakulta s týmto majetkom naložiť. 
 
 2. K návrhu na vyradenie prístroja alebo zariadenia predloží doklad o jeho neopraviteľnosti; pri  
zostatkovej účtovnej hodnote: 
       - nižšej ako 1 700 EUR  posudok vypracovaný odborným pracoviskom fakulty, 
       - vyššej ako 1 700 EUR znalecký posudok, 
                   - nulovej posudok odborného pracoviska fakulty, príp. vyjadrenie pracovníčky evidencie a správy 
majetku, ak o tom rozhodne vyraďovacia komisia. 
 
 3. Návrhy na vyradenie veci môžu vedúci zamestnanci predkladať v termínoch do 31. 03. a do 31. 10. 
príslušného kalendárneho roka. 
 
 4. Predsedníčka vyraďovacej a likvidačnej komisie pripraví zasadnutie komisie, komisia prerokuje 
predložené návrhy na vyradenie vecí a v súlade so smernicou rozhodne o ďalšom postupe. Zápisnicu 
z rokovania komisie a o prijatom rozhodnutí komisie vyhotoví tajomníčka komisie.  
 
 5. Kompletnú dokumentáciu predloží tajomníčka komisie dekanovi fakulty na schválenie. Likvidáciu 
vyradených vecí, v súlade so smernicou, zabezpečí vedúca oddelenia prevádzky, doklad o spôsobe likvidácie 
veci priloží k zápisnici. 
 
 6. Po likvidácii veci pracovníčka evidencie a správy majetku odúčtuje nepotrebnú vec a vyradí ju 
z operatívnej evidencie. 
 
 7. Až do likvidácie majetku zostávajú navrhnuté veci na vyradenie na príslušnom pracovisku. Je 
neprípustné tento majetok premiestňovať a uskladňovať na chodbách budov. 
 
 8. Fyzicky preradiť veci medzi pracoviskami možno až po podpísaní zoznamu odovzdávajúcim 
a preberajúcim vedúcim pracoviska. 
 
 Tento pokyn nadobúda platnosť dňom podpísania. Účinnosť nadobúda dňom 01.apríla 2012. 
 
 
V Bratislave dňa 22. 03. 2012 
 
 
 
 
 
        Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 
         dekan fakulty 


