
MAJETOK



Majetok

Manažment škôl a školských zariadení okrem 

zodpovednosti za riadne, hospodárne, efektívne 

a účinné nakladanie a hospodárenie s majetkom, 

ktorý im je zverený do správy, má povinnosť sa 

o tento majetok starať, zveľaďovať ho a ochraňovať 

a viesť ho v účtovníctve.

Je dôležitá jeho evidencia.



Majetok

 Vlastník alebo správca majetku má povinnosť:

 efektívne a účelne s ním hospodáriť,

 zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať ho,

 udržiavať, užívať a brať úžitky z nakladania 
a hospodárenia s ním,

 chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo 
zneužitím,

 používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu 
vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo 
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

 viesť majetok v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve.

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1020274&f=2


Majetok

 Z časového hľadiska sa majetok člení na:

 dlhodobý majetok,

 krátkodobý majetok.

 Krátkodobým majetkom je majetok, ktorého doba 
použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo 
vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného 
prípadu je najviac jeden rok.

 Dlhodobým majetkom je majetok, ktorého doba 
použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo 
vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného 
prípadu je dlhšia ako jeden rok.



Majetok hnotný

 Majetok sa člení na:

 a) hmotný majetok

 dlhodobý hmotný majetok (DHM), ktorého vstupná cena je vyššia 
ako 1700 EUR a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden 
rok,

 dlhodobý drobný hmotný majetok (DDHM) s dobou použiteľnosti 
dlhšou ako jeden rok a vstupnou cenou od 100 EUR do 1 700 EUR,

 drobný hmotný majetok - operatívna evidencia (DHM-OE), ktorého 
doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, obstarávacia cena do 
100 EUR za kus, ako napríklad nábytok, prístroje, elektrospotrebiče, 
pneumatiky a pod.,

 spotrebné predmety, a to bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,

 krátkodobý drobný hmotný majetok (KDHM), ktorého doba 
použiteľnosti je do jedného roka, ako napríklad CD, publikácie, 
katalógy a pod.,



Majetok nehmotný

 b) nehmotný majetok,

 dlhodobý nehmotný majetok (DNM), ktorého 

vstupná cena je vyššia ako 2 400 EUR a 

prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

 drobný dlhodobý nehmotný majetok (DDNM) so 

vstupnou cenou do 2 400 EUR a prevádzkovo-

technickými funkciami dlhšími ako jeden rok.



Eviduje sa:

 názov alebo opis majetku,

 číselné označenie majetku – inventárne číslo,

 dátum obstarania a uvedenia do užívania,

 dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02 a 03,

 ocenenie majetku,

 údaje o zvolenom postupe účtovného odpisovania a 
daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a 
daňových odpisov, sumy účtovných odpisov a daňových 
odpisov za zdaňovacie obdobie, účtovná zostatková 
cenu a daňová zostatková cena,

 dátum a spôsob vyradenia majetku.



Inventárne karty

 Inventárne karty majetku by mali obsahovať najmä:

 názov alebo opis majetku,

 číselné označenie – inventárne číslo,

 dodávateľa,

 dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania,

 číslo dokladu o obstaraní majetku,

 číslo zápisu o zaradení majetku,

 dátum zaúčtovania v účtovníctve,

 ocenenie – obstarávaciu cenu,

 kód klasifikácie produkcie pre správne zaradenie do odpisovej skupiny, údaje o zvolenom 
postupe odpisovania, dobu odpisovania, sadzby odpisov, sumy odpisov za účtovné obdobie,

 transfer, z ktorého bol dlhodobý majetok obstaraný – zdroje financovania,

 vecné bremeno,

 záložné právo,

 zostatkovú cenu,

 dátum a spôsob vyradenia.



Evidovanie majetku sa vykonáva:

 Majetok eviduje určený zamestnanec/zamestnanec 
oddelenia/zamestnanec odboru na základe:

 a) dokumentu o obstaraní dlhodobého majetku (kúpna 
zmluva, darovacia zmluva, delimitačný protokol, protokol o 
prevode správy, dodávateľská faktúra apod.),
b) protokolu o zaradení dlhodobého majetku do užívania,
c) výpisu z listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy.

 Evidenciu majetku vykonáva určený 
zamestnanec/zamestnanec oddelenia/zamestnanec odboru 
takto:

 a) pridelí inventárne číslo a zaznačí do analytickej 
evidencie, zabezpečí označenie majetku prideleným 
inventárnym číslom,
b) vyplní zápis o zaradení dlhodobého majetku,
c) uvedie miesto, kde sa majetok nachádza.



Vyraďovanie majetku

 Na úvod je potrebné objasniť, aký majetok býva predmetom vyraďovania 
a likvidácie a čo vlastne znamená vyraďovanie a likvidácia majetku.

 Prebytočný majetok

 Majetok, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť vlastníkovi alebo 
správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti 
s ním.

 Prechodne prebytočný majetok

 Majetok, ktorý prechodne neslúži vlastníkovi alebo správcovi na plnenie 
úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

 Neupotrebiteľný majetok

 Neupotrebiteľný majetok sú hnuteľné veci alebo stavby, ktoré pre svoje 
úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zrejmú fyzickú, technickú a morálnu 
zastaranosť alebo z iných závažných dôvodov už nemôžu slúžiť svojmu 
účelu alebo určeniu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj hnuteľné 
veci, s ktorými sa nepodarilo naložiť v ponukovom konaní a v osobitnom 
ponukovom konaní.



Vyraďovanie  legislatíva

Legislatívna úprava postupu pri vyraďovaní a likvidácii majetku

 V podmienkach štátnych rozpočtových a príspevkových 
organizácií:

 vnútorný predpis upravujúci vyraďovanie a likvidáciu majetku –
napr. „Smernica upravujúca postup pri vyradení a likvidácii 
majetku“,

 štatúty komisií – vyraďovacej a likvidačnej.

 V podmienkach obcí a VÚC a rozpočtových a príspevkových 
organizácií zriadených obcou a VÚC:

 ustanovenia v Zásadách hospodárenia s majetkom obce/VÚC,

 vnútorný predpis upravujúci vyraďovanie a likvidáciu majetku,

 štatúty komisií – vyraďovacej a likvidačnej.



Vyraďovacia komisia

 Vyraďovacia a likvidačná komisia (ďalej len „komisia“) 
je zriaďovaná ako poradný orgán štatutárneho orgánu.

 Obvykle býva zriadená:

 na posudzovanie návrhov na vyradenie majetku z 
dôvodu jeho neupotrebiteľnosti,

 na posudzovanie návrhov na likvidáciu 
neupotrebiteľného majetku.

 V aplikačnej praxi sa zriaďuje buď jedna komisia –
vyraďovacia a likvidačná komisia, alebo dve komisie –
vyraďovacia komisia, ktorá posúdi majetok a navrhne 
jeho vyradenie, a likvidačná komisia, ktorá majetok 
likviduje, zabezpečí odpis z majetkovej evidencie a z 
účtovníctva a skontroluje postup pri jeho likvidácii.



Návrh na vyradenie

 Návrh na vyradenie majetku

 Zamestnanec/organizačný útvar zodpovedný za evidenciu a správu majetku z 
doručených podnetov pripraví návrh „Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku“ 
alebo „Vyhlásenia majetku za neupotrebiteľný“ a „Návrh na vyradenie 
neupotrebiteľného majetku“, ktorý spolu s podrobnou špecifikáciou tohto majetku 
predloží komisii. Podrobná špecifikácia neupotrebiteľného majetku môže byť 
generovaná aplikačným programovým vybavením na evidenciu majetku.

 Odporúča sa, aby „Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku“ obsahoval 
najmä:

 inventárne číslo,

 presné označenie majetku,

 dátum zaradenia,

 obstarávaciu hodnotu,

 zostatkovú hodnotu,

 umiestnenie majetku,

 dôvod navrhnutého majetku na vyradenie,

 spôsob naloženia s neupotrebiteľným majetkom.

Výstupom je Zápisnica + 

vyraďovací protokol



Likvidačná komisia zodpovedá za 

technickú stránku likvidácie

 Fyzická likvidácia neupotrebiteľného majetku môže byť uskutočnená:

 odvozom do spoločnosti zameranej na likvidáciu odpadu (ďalej len „zberné 
suroviny“), ako doklad o likvidácii predseda likvidačnej komisie 
k likvidačnému protokolu pripojí preberací list zo zberných surovín a príp. 
aj doklad o poukázaní finančných prostriedkov za odovzdanú vyradenú 
vec,

 využitím na náhradné diely a súčiastky,

 vyhodením do nádoby na zber komunálneho odpadu, pričom je potrebné 
postupovať v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia 
o nakladaní s komunálnym odpadom,

 spálením, ktoré sa musí uskutočniť v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi,

 zabezpečením ich odvozu a likvidácie prostredníctvom na to 
špecializovaných firiem.

 Pri likvidácii elektrospotrebičov, elektroniky a nebezpečných odpadov 
komisia postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výstupom je likvidačný protokol



 G Iné zdroje

G 1 Rodičia

G 1.1 Občianske združenia pri škole

G 1.2 Rada školy


