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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 

OD 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 

 

 

 

Zostatok na účte v Slovenskej sporiteľni a.s., Banská Bystrica, uvádzaný v tejto správe súhlasí s výpisom 

bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2012. Zostatok hotovosti v pokladni ku dňu 31. 12. 2012 je zhodný so 

stavom uvedeným v pokladničnej knihe.  

 

PRÍJMY: 

Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2012 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 24 368,40 € 

Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 6.252,40 €.  

Príjmy z členských legitimácií dosiahli výšku 135,00 €. 

Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 17 000,- €. Uvedená čiastka je 

zložená z dvoch položiek, pričom 6 000,- € poskytlo MK SR  na Odbornú konferenciu: „Múzejná 

dokumentácia druhej polovice 20.storočia na Slovensku“ a 11 000,- € poskytlo MK SR na projekt Noc múzeí 

2012.   

Iné príjmy boli v celkovej výške 980,- € 

 Úroky zo SLSP a.s. Banská Bystrica za sledované obdobie dosiahli výšku 1,00 €. 

 

VÝDAVKY: 

Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2012 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 22 886,78 € 

 Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 126,40 €. V tejto položke sú 

zahrnuté poplatky za poštovné, ktoré vznikajú pri rozposielaní listových zásielok, pozvánok a iných 

dokumentov členským múzeám, partnerským organizáciám, Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky 

 Osobné náklady – celkové mzdové náklady Zväzu múzeí na Slovensku v roku 2011 dosiahli výšku 

914,47 €. 

 Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 224,94 €. V tejto položke sú zahrnuté 

hlavne nákupy poštových obálok. Boli tiež zakúpené aj potreby, ktoré slúžili a slúžia na ľahšie roztriedenie a 

prehľad v písomných materiáloch ZMS. Počas kalendárneho roka 2009 bola do majetku Zväzu múzeí na 

Slovensku pre potreby práce predstavenstva a prezentáciu zakúpená atramentová tlačiareň. 

 Cestovné – suma cestovného za uvedené obdobie dosiahla výšku 139,79 €. V tejto položke sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s výjazdovými zasadaniami predstavenstva ZMS. 

 Valné zhromaždenie – suma vynaložená na 22. Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 18.apríla 

2012 dosiahla výšku  624,54 €. 

  Zasadnutia predsedníctva ZMS a Rady ZMS – Na občerstvenie a zabezpečenie zasadnutí 

Predsedníctva ZMS a Rady ZMS bolo celkovo vynaložených 212,44 €. 
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 Bankové poplatky na účtoch – dosiahli za sledované obdobie výšku 161,41 €. V tejto položke sú 

zahrnuté všetky poplatky, ktoré si účtuje SLSP a.s. v Banskej Bystrici za poskytnuté služby. 

 Kopírovanie – na rozmnožovanie materiálov bolo vynaložených 10,61 €. Výška sumy zodpovedá 

množstvu rozposielaného materiálu jednotlivým členským múzeám. 

Kultúrne aktivity – kultúrne aktivity, ktoré realizoval ZMS dosiahli celkovú výšku 20 472,18 €.   

 

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2012:                  23,50 € 

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2012:          6 879,73 € 

Zostatok na účte dotácie k 31.12.2012:               285,16 € 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 31. 3. 2013  Mgr. Ivana Gallová, hospodárka ZMS 


