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Z á p i s n i c e

z riadneho 22. Valného zhromaždenia ZMS  konaného 18. apríla 2012 v Banskej Bystrici

Správa

Revíznej komisie ZMS za obdobie od 21. valného zhromaždenia,
ktoré sa konalo 27. októbra 2011, do 22. valného zhromaždenia,

konaného 18. apríla 2012. 

Na riadnom 21. Valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 27. 
októbra  2011,  delegáti  členských  múzeí  zvolili  revíznu  komisiu  v zložení:  predsedníčka– 
PhDr.  Viera  Praženicová,  členky  –  Mgr.  Katarína  Babičová  a PhDr.  Iveta  Géczyová. 
Základné  povinnosti  a úlohy  revíznej  komisie  vychádzajú  zo  Stanov  Zväzu  múzeí  na 
Slovensku,  prijatými  uzneseniami  valného  zhromaždenia.  Prácu  komisie  ovplyvňujú  aj 
príslušné  ustanovenia  aktuálnych  právnych  noriem,  a to  najmä  v oblasti  ekonomicko-
hospodárskej  a administratívnej.  Uvedené  dokumenty  sa  stali  určujúcimi  kritériami  práce 
revíznej komisie ako voleného kontrolného orgánu Zväzu múzeí Slovenska, ktorý združuje 
múzeá na Slovensku na báze dobrovoľnosti. 
     V súčasnosti  Zväz  múzeí  Slovenska  združuje  66 múzeí   /pričom Slovenské národné 
múzeum sa ráta ako jeden člen, ktorý má 18 múzeí/.  V roku 2011 sa novým členom stalo 
Múzeum  oravskej  dediny   v  Zuberci  –Brestová.   Prihláška  bola  schválená  v roku  2010 
a zmluva bola uzavretá s týmto múzeom v roku 2011. Zo Zväzu múzeí na Slovensku vystúpili 
v roku 2011 tri múzeá a to Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci a Oravské 
múzeum v Dolnom Kubíne.  Svoju vôľu vystúpiť  z tejto  organizácie  deklarovali  písomnou 
formou štatutárni zástupcovia vyššie menovaných múzeí.  Spoločná žiadosť všetkých troch 
múzeí  bola  predstavenstvu doručená e-mailovou formou v deň pred konaním 21. Valného 
zhromaždenia ZMS, čiže 26. 11. 2011. Na základe neformálnych osobných stretnutí členov 
revíznej komisie so zamestnancami týchto múzeí na rôznych odborných podujatia môžeme 
konštatovať, že to nebola voľba zamestnancov múzeí. Viacerí z nich by chceli byť naďalej 
členmi zväzu, avšak individuálne členstvo fyzickej osoby nie je možné. 
           V hodnotenom období sa členovia revíznej komisie zamerali  na sledovanie  plnenia 
úloh  vyplývajúcich  zo  základného  poslania  ZMS  ako  reprezentanta  členských  múzeí,  na 
plnenie  pracovného  programu  Predstavenstva  ZMS  a uznesení  prijatých  valným 
zhromaždením.  V uplynulom  roku  nemalo  zaplatený  členský  príspevok  Banícke  múzeum 
v Gelnici, ktorý uhradilo 12. 2. 2012. Prioritnú pozornosť revízna komisia venovala kontrole 
hospodárenia  a nakladania  s finančnými  prostriedkami,  a tiež  správnosti  vedenia  účtovnej 
agendy. S uvedenou kontrolnou činnosťou súviseli aj ďalšie úlohy, a to sledovanie platenia 
členských príspevkov, vedenie agendy ZMS a jej archivácie a oblasť správy majetku ZMS

V správe Predstavenstva ZMS o činnosti Zväzu od 21. valného zhromaždenia urobil 
predseda ZMS PhDr. Peter Hyross odpočet úloh s   ich objektívnym zhodnotením. Napriek 
tomu,  že  od  posledného  valného  zhromaždenia  uplynulo  iba  viac  ako  pol  roka,  revízna 
komisia  konštatuje,  že  členovia  novozvoleného  Predstavenstva  ZMS sa  zodpovedne  ujali 
výkonu činnosti. 

Predstavenstvo ZMS sa stretlo tri razy a Rada ZMS dva krát. 
Pri hodnotení plnenia jednotlivých úloh programu ZMS sa však dá jednoznačne  konštatovať, 
že  v mnohých  prípadoch  plnenie  plánovaných  úloh  nezávisí  len  od  iniciatívy  členov 
Predstavenstva,  ale  je   podmienené  aj  aktivitou  všetkých členských múzeí,  teda  všetkých 
múzejníkov, zamestnancov múzeí. Výzvy zo strany Predstavenstva ZMS o podieľaní sa na 
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realizácii  konkrétnej  úlohy  často  nachádzajú   odozvu  len  v  dvoch  odborných  sekciách 
utvorených  na  pôde  ZMS  –  sekcie  etnologickej  a sekcie  pre  vzdelávanie  a výchovu 
v múzeách.  
             Pri  celkovom hodnotení  práce   výkonných orgánov Zväzu,  revízna  komisia 
konštatuje, že tieto pracovali v súlade so stanovami Zväzu a plnili úlohy, ktoré boli schválené 
v uznesení predchádzajúceho, 21.  Valného zhromaždenia ZMS. Zväz múzeí na Slovensku, 
ako  jediná  profesijná  inštitúcia  slovenských  múzejníkov   si  aj  v tomto  období  zachovala 
dôležité  a významné postavenie pri  riešení  viacerých úloh slovenského múzejníctva a jeho 
volené orgány sa usilujú o zabezpečovanie tohto postavenia. 
     Revízna  komisia  pozitívne  hodnotí  zvýšenie  e-mailovej  komunikácie  Predstavenstva 
s členskými múzeami, vypracovanie nového dizajnu loga a stránky,   ako aj reprezentovanie 
v masovokomunikačných prostriedkoch.
    V správe o hospodárení ZMS za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, ktorú spracovala 
hospodárka  Zväzu  Mgr.  Ivana  Gallová,  boli  podané  presné  údaje  o čerpaní  finančných 
zdrojov.  Revízna  komisia  konštatuje  nasledovné:   všetky  účtovné  doklady   súvisiace 
s hospodárením  Zväzu  spĺňajú  ustanovenia  platných  predpisov  o vedení  jednoduchého 
účtovníctva. Údaje na nich uvedené súhlasia so záznamami v pokladničnej knihe. Pri kontrole 
účtovných  dokladov  za  hodnotené  obdobie  neboli  zistené  žiadne  nedostatky.  Použitie 
finančných  prostriedkov  bolo  hospodárne, v súlade  s platnými  zásadami  našej  organizácie 
a v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.

Zostatok hotovosti v pokladni ku dňu 31. 12. 2011 je vo výške 67,81 euro súhlasí so 
stavom  uvedeným  v pokladničnej  knihe.  Zostatky  na  účtoch  v Slovenskej  sporiteľni,  a.s. 
Bratislava, pobočka Banská Bystrica ku dňu 31. 12. 2011 sú nasledovné:
-zostatok na bežnom bankovom účte:                 4.258,97  eur
-zostatok na dotačnom účte:                                1.095,55  eur
Zostatky na účtoch sú v súlade s výpismi z účtov z uvedeného dňa.

Zväzová administratívna agenda sa eviduje v jednom podacom denníku, jej uloženie je 
prehľadné a zodpovedá zaužívaným pravidlám. Písomná agenda spolu s účtovným dokladmi 
je uložená v súčasnom období na sekretariáte Zväzu. 

Majetok Zväzu v súčasnosti tvorí iba školská verzia programu Office a PC – notebook, 
tento majetok je evidovaný v súlade s pravidlami

Revízna  komisia  ďakuje  21.  Valnému  zhromaždeniu  ZMS,  že  schválilo  valné 
zhromaždenie na začiatok roka 2012, čím  sa zosúladila sumarizácia činnosti a hospodárenia 
za uplynulý rok a rovnako prehľadnejšie môžme postaviť plán činnosti. 

           Záverom  revízna  komisia  vyslovuje  poďakovanie  všetkým  členom 
Predstavenstva, ktoré pracovalo  za činnosť v hodnotenom období.

 Ďakujeme Múzeu SNP v Banskej Bystrici za umožnenie usporiadania 22. Valného 
zhromaždenia ZMS v Múzeu SNP v Banskej Bystrici  a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na organizácii tohto valného zhromaždenia.  

Revízna komisia v zložení: PhDr. Viera Praženicová, predsedníčka  
                                             Mgr. Katarína Babičová, členka 

PhDr. Iveta Géczyová, členka


