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Príloha č. 4 

Z á p i s n i c e 
z riadneho 18. Valného zhromaždenia ZMS  konaného 16. októbra 2008 v Banskej Bystrici 

 

 

Správa 

 

Revíznej komisie ZMS za obdobie od 17. Valného zhromaždenia, 

ktoré sa konalo 21. novembra 2007, do 18. Valného zhromaždenia, 

konaného 16. októbra 2008  
 
 
 Na riadnom 15. valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku, ktoré sa konalo 30. 
novembra 2005, delegáti členských múzeí zvolili revíznu komisiu v zložení: predseda – Mgr. 
Ján Weiss, členky – Mgr. Katarína Konečná a PhDr. Blažena Šmotláková. 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 stavovskej ustanovizne slovenských  múzejníkov.     
           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 17. Valného zhromaždenia urobila 
predsedníčka ZMS Mgr. Marta Janovičková odpočet úloh s  ich objektívnym zhodnotením. 
Rámcový program ZMS, prijatý uznesením 17. Valného zhromaždenia Zväzu Predstavenstvo 
ZMS rozpracovalo do 21 konkrétnych úloh s definovaním zodpovednosti jednotlivých členov 
Predstavenstva za ich plnenie. Ako bolo konštatované aj v správe predsedníčky Zväzu, 
k dnešnému dňu z celkového počtu  boli splnené  všetky úlohy, až na uzavretie dohody 
o spolupráci ZMS a Rady galérií Slovenska – vypracovaný návrh ostal bez ohlasu zo strany 
Rady galérií.  
            Naplnenie programu a cieľov ZMS v značnej miere závisí od iniciatívy jednotlivých 
členov Predstavenstva ZMS. Prácu predstavenstva v priebehu hodnoteného obdobia poznačilo 
odstúpenie a nahradenie jeho troch členov. 

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 len veľmi malú odozvu v členskej základni, 
nehovoriac už vôbec o iniciatíve „zdola“, teda o nových/ďalších programových cieľoch Zväzu 
s návrhom a ponukou ich riešenia/realizácie. Výnimkou je aktívna činnosť (len) dvoch 
odborných sekcií 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, 17. valného zhromaždenia ZMS. Zväz múzeí na Slovensku, ako 
jediná profesijná inštitúcia slovenských múzejníkov  si aj v tomto období zachovala dôležité 
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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 (celoslovenské podujatia cestovného ruchu, 
kalendárium, festival, súťaž Múzeum roka, Noc múzeí, časopis Múzeum a iné) a ich činnosť 
v oblasti prípravy právnych predpisov – vládnych (návrh zákona o múzeách) i vlastných 
(novelizácia stanov ZMS, Štandardy múzea v SR ). 
 
 V správe o hospodárení ZMS za obdobie od 1. 11. 2007 do 30. 9. 2008, 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 30. 9. 2008 vo výške  6 202,50 Sk súhlasí so 
stavom uvedeným v pokladničnej knihe. Zostatky na účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s. 
Bratislava, pobočka Banská Bystrica ku dňu 30. 9. 2008 sú nasledovné: 
- bežný účet: 96 773,09 Sk 
- 1. dotačný účet: 670,40 Sk 
- 2. dotačný účet: 365 008,40 Sk 
Zostatky na účtoch sú v súlade s výpismi z účtov z uvedeného dňa. 
 

Revízna komisia venovala pozornosť aj kontrole platenia členských príspevkov, ktoré 
patria k významným zdrojom finančného zabezpečenie aktivít ZMS a jeho členských múzeí.  
Kontrolou dospela k nasledovnému zisteniu: 
 V porovnaní s minulým obdobím sa situácia takmer úplne zlepšila a niekoľko včas 
nedoručených Zmlúv o platbe členského príspevku za hodnotené obdobie bolo po upozornení 
dodatočne obratom doručených, rovnako aj pripomenuté nedoplatky boli doplatené. 
Nedoplatok členského hospodárka Zväzu eviduje len u jedného z členských múzeí.  
  
 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. 
 

Záverom našej správy si dovoľujeme v mene Predstavenstva i všetkých členských 
múzeí vysloviť poďakovanie vedeniu Múzeu SNP v Banskej Bystrici za poskytnutie 
priestorov na realizáciu aktivít ZMS. 
 
Banská Bystrica, október 2008. 
 
Revízna komisia v zložení:  Mgr. Ján Weiss, predseda 
    Mgr. Katarína Konečná, členka 
    PhDr. Blažena Šmotláková, členka 
 
Schválilo 18. Valné zhromaždenie ZMS 16. októbra 2008 


