Zväz múzeí na Slovensku
Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica

SPRÁVA
o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2014

Zostatok na účte v Slovenskej sporiteľni a.s., Banská Bystrica, uvádzaný v tejto
správe súhlasí s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2014. Zostatok hotovosti
v pokladni ku dňu 31.12.2014 je zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe.

PRÍJMY:
Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2014 dosiahli celkovo dosiahli výšku:
18 134,82 €
Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 6.428,00 €.
Príjmy z členských legitimácií dosiahli výšku 216,00 €.
Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 9 800,- €.
Uvedená čiastka je zložená z dvoch položiek, pričom 6 000,00 € poskytlo MK SR na
podporu realizácie projektu s názvom Kampaň ZMS. Múzeum v čase, čas v múzeu.
Príbeh predmetu. (Rok 1914) a 3 800,00 € poskytlo MK SR na podporu realizácie
projektu

s názvom

Konferencia

„Mediálna

sebaprezentácia

a budovanie

individuálneho imidžu múzea v 21. storočí“.
Iné príjmy boli v celkovej výške 1 690,- €. Z toho 600,00 € boli sponzorské
dary a úhrady za reklamu, 460,00 € účastnícke príspevky účastníkov konferencie
a 630,00 € boli príspevky na dopravu účastníkov odbornej exkurzie do Krakowa.
Úroky zo SLSP a.s. Banská Bystrica za sledované obdobie dosiahli výšku
0,82€.
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VÝDAVKY:
Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2014 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 20
717,87 €
Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 123,15 €.
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 osobné náklady Zväzu múzeí na Slovensku v roku
2014 dosiahli výšku 892,20 €.
Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 125,65 €. 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 84,40 €.
V tejto položke sú zahrnuté všetky náklady spojené s výjazdovými zasadaniami
predstavenstva ZMS.
Valné zhromaždenie – suma vynaložená na 24. Valné zhromaždenie, ktoré sa
konalo 9.apríla 2014 dosiahla výšku 979,55 €.
Zasadnutia predsedníctva ZMS a Rady ZMS – Na občerstvenie a
zabezpečenie zasadnutí Predsedníctva ZMS a Rady ZMS bolo celkovo vynaložených
279,96 €.
Na zasadnutia komisíí ZMS bolo celkovo vynaložených 447,00 €.
Kultúrne aktivity – kultúrne aktivity, ktoré realizoval ZMS dosiahli celkovú
výšku 15 500,40 €. Zväz múzeí na Slovensku zrealizoval s podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky projekt s názvom Kampaň ZMS. Múzeum v čase, čas
v múzeu. Príbeh predmetu. (Rok 1914) s celkovou výškou nákladov 7 152,84 €
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a projekt Konferencia „Mediálna sebaprezentácia a budovanie individuálneho imidžu
múzea v 21. storočí“ s celkovou výškou nákladov 6 196,14 €.

Zväz múzeí na

Slovensku ďalej financoval Festival múzeí sumou 1 200,00 € a spracovanie databázy
programových ponúk múzeí a galérií pre internetovú stránku www.nocmuzei.sk
firmou DECUS s.r.o.v celkovej sume 700,00 €.
Dotácie poskytnuté Zväzom múzeí na Slovensku dosiahli výšku 565,00 €.
Z toho 400,00 € bolo poskytnutých Hornonitrianskemu múzeu v Prievidzi na
spolufinancovanie konferencie „Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrnospoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam) a 165,00 € bolo
poskytnutých Centru vedecko-technických informácií na výstavu v Múzeu školstva
a pedagogiky.
Bankové poplatky na účtoch – dosiahli za sledované obdobie výšku 211,80 €.
V tejto položke sú zahrnuté všetky poplatky, ktoré si účtuje SLSP a.s. v Banskej
Bystrici za poskytnuté služby.
Iné – 1 508,76 €. V položke je zahrnutá finančná podpora na autobusovú
dopravu odbornej exkurzie do Krakowa a prevádzka a aktualizácia internetovej
stránky ZMS firmou DECUS s.r.o.

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2014:

31,65 €

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2014:

879,07 €

Zostatok na účte dotácie k 31.12.2014:

126,08 €

V Banskej Bystrici, 16.03.2015

Vypracovala:

Mgr. Ivana Gallová
hospodárka ZMS

Tel.: 048/2451126

Fax: 048/4123716

zms@zms.sk

www.zms.sk

