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K o m e n t á r 

k hospodáreniu ZMS za kalendárny rok 2009 

 

 

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

správe súhlasí s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2009. Zostatok hotovosti 

v pokladni ku dňu 31.12.2009 je zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe.  

 

PRÍJMY: 

Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2009 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 21.465,42 

€ 

Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 5.480,68 €.  

Príjmy z členských legitimácií dosiahli výšku 106,24 €. 

Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 15.000,- €. Uvedená 

čiastka je zložená z troch položiek, pričom 8.000,- € poskytlo MK SR  na vydanie Časopisu 

Múzeum za kalendárny rok 2009, 4.000,- € poskytlo MK SR na projekt Noc múzeí a galérií 

a 3.000,- € poskytlo MK SR na Sympózium Digitalizácia múzejných zbierok – vízie 

a východiská. 

132,20 € zaplatili členské múzeá registračný poplatok v súťaži Múzeum roka. 

440,- € konferenčné poplatky spojené s realizáciou Sympózia Digitalizácia 

múzejných zbierok – vízie a východiská. 

 Iné príjmy boli v celkovej výške 300,- € 

 Úroky zo SLSP a.s. Banská Bystrica za sledované obdobie dosiahli výšku 6,30 €. 

 

VÝDAVKY: 

Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2009 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 

22.480,35 € 

 



Príloha č. 6 
Zápisu z riadneho 20. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku 

 

 2 

 Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 65,93 €. V tejto 

položke sú zahrnuté poplatky za poštovné, ktoré vznikajú pri rozposielaní listových 

zásielok, pozvánok a iných dokumentov členským múzeám. 

 Mzdové náklady – celkové mzdové náklady Zväzu múzeí na Slovensku v roku 2008 

dosiahli výšku 1.194,58 €. 

 Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 124,24 €. 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 56,19 €. V tejto 

položke sú zahrnuté všetky náklady spojené s výjazdovými zasadaniami predstavenstva 

ZMS. 

 Valné zhromaždenie – suma vynaložená na 19. Valné zhromaždenie, ktoré sa 

konalo 24.novembra 2009 dosiahla výšku  442,93 €. 

  Schôdzková činnosť – Na občerstvenie a zabezpečenie zasadnutia Výkonného 

výboru ZMS a Predsedníctva ZMS bolo celkovo vynaložených 121,35 €. 

 Poplatky na účtoch – dosiahli za sledované obdobie výšku 113,86 €. V tejto položke 

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

služby. 

 Xerox – na rozmnožovanie materiálov bolo vynaložených 6,30 €. Výška sumy 

zodpovedá množstvu rozposielaného materiálu jednotlivým členským múzeám. 

Kultúrne aktivity – kultúrne aktivity, ktoré realizoval ZMS dosiahli celkovú výšku 

19.830,53 €.   

 

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2009:                  51,04 € 

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2009:          1 737,24 € 

Zostatok na účte dotácie k 31.12.2009:               179,00 € 


