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Správa 

Revíznej komisie ZMS za obdobie od 19. valného zhromaždenia, 

ktoré sa konalo 24. novembra 2009, do 20. valného zhromaždenia, 

konaného 6. októbra 2010.  

 

 

 Na riadnom 18. valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 16. 

októbra 2008, delegáti členských múzeí zvolili revíznu komisiu v zložení: predsedníčka– 

PhDr. Viera Praženicová, členky – Mgr. Katarína Babičová a Mgr. Katarína Konečná. 

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 65 múzeí  /pričom Slovenské národné 

múzeum sa ráta ako jeden člen, ktorý má 18 múzeí/. V roku 2010 sa novými členmi stalo 

Diecézne múzeum nitrianskeho biskupstva Nitra, Mestské múzeum v Šuranoch a Mestské 

múzeum v Pezinku.   

           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. 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 19. valného zhromaždenia urobila 

predsedníčka ZMS Mgr. Marta Janovíčková odpočet úloh s  ich objektívnym zhodnotením. 

 

      Zo záverov Uznesenia 19. valného zhromaždenia vyplynuli pre Predstavenstvo ZMS štyri 

hlavné úlohy, na ktorých členovia Predstavenstva ZMS pracovali v sledovanom období 

a môžeme konštatovať, že úlohu č. 1, 3 a 4 splnili úplne a úlohu č. 2 čiastočne. Nakoľko sa 

táto úloha týka riešenia možnosti profesionalizácie činnosti sekretariátu ZMS, vyžaduje si táto 

úloha dlhší čas riešenia. V tejto súvislosti boli začaté rokovania s predstaviteľmi SNM 

v Bratislave a na pôde generálneho riaditeľstva boli prerokované niektoré otázky fungovania 

sekretariátu.  

 

     Predstavenstvo ZMS sa v období od 19. do 20. valného zhromaždenia zišlo na svojich 

rokovaniach celkom 5 krát, čo je v súlade so stanovami ZMS. I keď predstavenstvo chcelo 

pokračovať v plnení zámeru z predchádzajúceho obdobia, a to v realizácii zasadnutí 

v jednotlivých krajoch a prípadne sa s múzejníkmi stretnúť na odbornom princípe, nedostalo 

Predstavenstvo ZMS od členskej základne takýto podnet.  

Rada ZMS zasadala dvakrát a to 30. 7.  v Bratislave a 16. 9. v Banskej Bystrici. 

 

            Naplnenie programu a cieľov ZMS v značnej miere závisí od iniciatívy jednotlivých 

členov Predstavenstva ZMS. Vzhľadom k tomu, že členovia Predstavenstva ZMS vykonávajú 

túto funkciu popri svojej práci a sú zaťažený rôznorodými povinnosťami, revízna komisia 

odporúča pokračovať v hľadaní riešenia profesionalizácie sekretariátu.  
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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 o podieľaní sa 

na realizácii konkrétnej úlohy často nachádzajú  odozvu len v dvoch odborných sekciách 

utvorených na pôde Zväzu – 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, 19. 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.  

             

  Pozitívne je potrebné zhodnotiť najmä podporu zväzových orgánov pri realizácii 

prezentačno-propagačných aktivít múzeí a to na celoslovenských podujatiach cestovného 

ruchu, zostavovaní  Kalendária, organizovaní Festivalu múzeí, súťaž Múzeum roka, Noc 

múzeí, časopis Múzeum  a ich činnosť v oblasti prípravy právnych predpisov SR . 

 

 Revízna komisia pozitívne hodnotí zvýšenie e-mailovej komunikácie Predstavenstva 

s členskými múzeami, ako aj reprezentovanie v masovokomunikačných prostriedkoch.  

      

 V správe o hospodárení ZMS za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, 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. 2009 je vo výške 51,04 euro súhlasí so 

stavom uvedeným v pokladničnej knihe. Zostatky na účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s. 

Bratislava, pobočka Banská Bystrica ku dňu 31. 12. 2010 sú nasledovné: 

-Zostatok na bežnom bankovom účte:  1 737,24 euro 

-Zostatok na dotačnom účte:                    179,00 euro 

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 
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 Záverom revízna komisia vyslovuje poďakovanie všetkým členom Predstavenstva, 

ktoré pracovalo pod vedením predsedníčky Mgr. Marty Janovíčkovej  za činnosť 

v hodnotenom období. Ďakujeme Magistrátu Mesta Bratislava za poskytnutie možnosti 

usporiadania 20. valného zhromaždenia ZMS v Primaciálnom paláci v Bratislave a zároveň 

ďakujeme Mestskému múzeu v Bratislave za  pomoc pri organizácii tohto valného  

zhromaždenia.  

  

 

 

Revízna komisia v zložení: PhDr. Viera Praženicová, predsedníčka   

                                             Mgr. Katarína Babičová, členka  

                                             Mgr. Katrína Konečná, členka 

 

 

 

Schválilo 20. valné zhromaždenie ZMS, dňa 6. októbra 2010 v Bratislave      í vysloviť poďakovanie vedeniu Múzeu SNP v Banskej Bystrici za poskytnutie priestorov na realizáciu aktiví      Záverom našej správy si dovoľujeme v mene Predstavenstva i všetkých členských múzeí vysloviť poďakovanie vedeniu Múzea SNP v Banskej Bystrici za poskytnutie priestorov na realizáciu aktivíBanská Bystrica, november 2009. 

 

 

 


