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S práva o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku  

za rok 2013 
 

 

 

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

s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2013. Zostatok hotovosti v pokladni ku dňu 

31.12.2013 je zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe. 

 
 
 PRÍ JMY:  

 Pr í j my za ob d ob i e kal end ár n eh o r oku 20 13 dosiah l i celkovo dos i ahl i výšku : 14 273,84 €.  

Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 6 371,00 €. 

Príjmy z členských legitimácií dosiahli výšku 102,00 €. 

Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 6 500,00 €. Uvedená čiastka 

je zložená z dvoch položiek, pričom 4 000,00 € poskytlo MK SR na Odbornú konferenciu: 

„Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok“ a 2 500,00 € poskytlo MK 

SR na projekt Sympózium „Vedeckovýskumná činnosť v múzeách“. 

Iné príjmy boli v celkovej výške 1 300,00 €. 

Úroky zo SLSP a.s. Banská Bystrica za sledované obdobie dosiahli výšku 0,84 €. 

 

 VÝDAVK Y:  

 Výd avky za obdobie kalen d ár n eh o r oku 20 13 dosiahli cel kovo d osi ah li výšku : 17 845,12 €  

Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 190,70 €. 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 2013 dosiahli výšku 809,18 €. 

Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 61,45 €. 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. 

Cestovné – suma cestovného za uvedené obdobie dosiahla výšku 507,28 €. V tejto položke sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s výjazdovými zasadaniami predstavenstva ZMS. 

Valné zhromaždenie – suma vynaložená na 23. Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 16. 

apríla 2013 dosiahla výšku 507,13 €. 

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

Predsedníctva ZMS a Rady ZMS bolo celkovo vynaložených 405,81 €. 
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Kultúrne aktivity – kultúrne aktivity, ktoré realizoval ZMS dosiahli celkovú výšku 14 705,36 €. 

Zväz múzeí na Slovensku zrealizoval s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou: „Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte 

múzejných zbierok“ a Sympózium „Vedeckovýskumná činnosť v múzeách“. Zväz múzeí na 

Slovensku ďalej finančne podporil projekt Noc múzeí 2013, financoval Festival múzeí, 

finančne podporil zájazd do Českej republiky a medzinárodnú konferenciu „Múzeum ako forma 

edukácie v spoločnosti“ 

Bankové poplatky na účtoch – dosiahli za sledované obdobie výšku 205,26 €. V tejto položke 

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

Daň z úrokov – Slovenská sporiteľňa a.s. zrazila z vyplatených úrokov celkom 0,03 €. 

Iné – 442,42 €. 

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

zodpovedá množstvu rozposielaného materiálu jednotlivým členským múzeám. 

 
 
 
 

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2013: 0,00 € 

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2013: 3 590,98 € 

Zostatok na účte dotácie k 31.12.2013: 28,05 € 

 
 
 

 

V Banskej Bystrici 19.03.2014  Mgr. Ivana Gallová 

hospodárka ZMS 


