
 

Správa  

Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 

(26. valné zhromaždenie 20. apríla 2016) 

 

 

 

V hodnotenom období medzi 25. a 26. Valným zhromaždením Zväzu 

múzeí na Slovensku (ďalej VZ) Revízna komisia Zväzu múzeí na 

Slovensku (ďalej RK) pracovala v zložení: Iveta Géczyová, Blažena 

Šmotláková a Miroslav Eliáš.  

 

RK vykonala za sledované obdobie od 25. VZ konaného 25. marca 2015 

nasledovné kontroly:  

a) štvrťročnú kontrolu stavu pokladničnej hotovosti – spolu 4 krát, a to 

ku dňu 31. 3. 2015, 30. 6. 2015, 30. 6. 2015 a 31. 12. 2015; 

b) kontrolu účtovných dokladov a vedenia účtovníctva ku dňu 31. 

decembra 2015; 

c) kontrolu plnenia uznesení ku dňu 17. marca 2016; 

d) kontrolu vedenia dokumentácie ku dňu 31. decembra 2015; 

e) kontrolu vedenia evidencie uzatvorených dohôd o vykonaní práce 

a zmlúv o dielo; 

f) kontrolu vedenia evidencie platieb členského príspevku;  

g) kontrolu inventarizácie hmotného a nehmotného majetku. 

 

RK konštatuje nasledovné zistenia: 

a) pravidelná štvrťročná kontrola je zaevidovaná v peňažnom denníku 

- pri kontrole neboli zistené rozdiely v evidencii hotovosti 

a pokladničnej hotovosti; 

 



b) kontrola účtovných dokladov a vedenia účtovníctva 

- pri kontrole neboli zistené nedostatky vo vedení účtovníctva, 

všetky obraty príjmov a výdavkov sú zdokumentované a sú 

k nim priložené súvisiace doklady, ktoré obsahujú všetky 

potrebné náležitosti.  Počas celého roka 2015 bolo pravidelne 

predkladané hlásenie o závislej činnosti v zmysle príslušných 

predpisov. Súčasťou účtovníctva je aj evidencia dotácií na 

činnosť komisií a agenda kultúrnych aktivít. Samostatne sú 

vedené evidencie došlých a odoslaných faktúr, na evidenciu 

účtovníctva a pokladničných operácií sa používala  elektronická 

forma, ktorej platnosť vypršala a je nevyhnutné prijať 

rozhodnutie o ďalšom postupe.   

 

c) uznesenia VZ boli plnené takto: 

- ku dňu vykonania kontroly boli uznesenia posledného VZ ZMS 

splnené. Plnenie úloh stanovených v Pláne činnosti  

Predstavenstva ZMS však zaostáva a zdôvodnenie presunu 

úloh a ich čiastočné plnenie zdôvodňuje predložená správa 

o činnosti. 

 

d) vedenie dokumentácie  

- dokumentácia o 25. VZ zo dňa 25. marca 2015 bola založená 

a zverejnená prostredníctvom webového sídla; 

- dokumentácia práce Predstavenstva a Rady ZMS v priebehu 

roka 2015 bola zodpovedne vedená a zverejňovaná; 

- dokumentácia práce o činnosti jednotlivých komisií sa 

v hodnotenom období zlepšila, aktivity prostredníctvom webu 

prezentujú odborné komisie etnologická, pre vzdelávanie,  pre 



zbierky dejín techniky, únia múzeí v prírode i komisia pre 

odborné múzejné činnosti; 

e) kontrola vedenia evidencie o uzatvorených dohodách o pracovnej 

činnosti a zmlúv o dielo: 

- za príslušný kalendárny rok je evidencia dohôd a zmlúv vedená 

elektronicky, zmluvy sú opatrené poradovým číslom / príslušný 

rok. Obsahujú všetky potrebné náležitosti vyplývajúce zo ZP. 

f) kontrola vedenia evidencie platieb členského príspevku: 

- osobitne je vedená agenda o stave členskej základne a platbe 

členského, samotná evidencia je vedená elektronicky; 

- za sledované obdobie neodoslala štvorica múzeí zmluvy 

a v prípade 9 múzeí sa rieši absencia platby členského 

príspevku za rok 2015 (Gelnica, Dunajská Streda, Senec, 

Trebišov, Diecézne múzeum Nitra, Múzeum Jána Cikkera, 

Poštové múzeum, Múzeum ÚĽUV) a dve múzeá nemajú úhradu 

členského za dva roky (Ružomberok, Žilina); 

g) kontrola evidencie hmotného a nehmotného majetku združenia 

- ku dňu revízie nevlastní združenie okrem finančných 

prostriedkov iný majetok; 

- prírastky v roku 2015 a 2016 nevznikli; 

 

Z vykonanej kontroly prijala RK uznesenie: 

1. RK konštatuje, že 

a) hospodárenie je v súlade so Stanovami, vedenie účtovníctva je 

realizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

dokumentácia je vedená prehľadne a dôsledne, 

b) príjmy a výdavky združenia sú od 1. januára 2015 do 31. decembra 

2015 zdokumentované, všetky výdavky boli účelné a zdôvodnené, 

c) stav na účte resp. účtoch: (vývoj stavu účtov) 



- bežný účet v Slovenskej sporiteľni a. s., č. účtu: 
0050193365/0900 
k 31. 12. 2015  879, 07 €; 

- dotačný účet v Slovenskej sporiteľni a. s., č. účtu: 
0301528167/0900 bol k 31. 1. 2015 zrušený; 

- stav pokladne 

k 31. 12. 2015   31,65 €, účtovný stav súhlasí 

s hotovosťou; 

d) uznesenia VZ sú splnené, resp. sa plnia priebežne podľa termínov, 

e) zápisy z VZ a ostatná dokumentácia sú riadne vedené.  

 

2. RK odporúča 

Predstavenstvu ZMS 

- pokračovať v aktualizovaní interných noriem, zosúladiť 

jednotlivé ustanovenia so stanovami, rigoróznejšie dbať na ich 

dodržiavanie; 

- prehodnotiť postup pri platbách členských príspevkov a vyzvať 

neplatičov na urovnanie podlžnosti; 

- komplexne archivovať všetku dokumentáciu ZMS (interné 

normy, korešpondenciu, dokumentáciu projektov a aktivít i 

ekonomicko-hospodársku agendu) a dbať na jej zverejňovanie);  

Valnému zhromaždeniu ZMS 

- podporiť schválenie návrhu nových  Stanov ZMS , ktoré prispejú 

k ďalšiemu rozvoju slovenského múzejníctva 

 

Banská Bystrica marec 2016 

 

Spracovali členovia Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku: 

PhDr. Iveta Géczyová 

PhDr. Blažena Šmotláková 

RNDr. Miroslav Eliáš 


