
 

 - 1 - 

S P R Á V A  

o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2016 

 

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

súhlasí s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2016. Zostatok hotovosti v pokladni ku 

dňu 31.12.2016 je zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe.   

 

PRÍJMY: 

Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2016 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 29 107,08 € 

Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 10 194,00 €.  

Príjmy z členských legitimácií dosiahli výšku 1 259,00 €. 

Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 14 500,- €. Uvedená 

čiastka je zložená z troch položiek, pričom 5 000,00 € poskytlo FPÚ  na podporu realizácie 

projektu s názvom Etnológ v teréne/k prameňom poznania, 20. Ročník konferencie Etnológ a 

múzeum, ktorý končil 312.12.2016, ďalej  5 000,00 € poskytlo FPÚ na podporu realizácie 

projektu s názvom MM – edícia Metodické materiály ZMS I., ktorý bude končiť 16.5.2017 a  

4 500,00 € poskytlo FPÚ na podporu realizácie projektu s názvom Štandardy odborných 

múzejných činností na Slovensku.   

Iné príjmy boli v celkovej výške 640,00,- €. Z toho 500,00 € boli sponzorské dary 

a úhrady za reklamu, 140,00 €  tvoria poplatky nečlenských organizácií, ktoré sa zapojili do 

projektu NOC MÚZEÍ  2016.  

Úroky zo SLSP a.s. Banská Bystrica za sledované obdobie dosiahli výšku 0,70 €. 

 

VÝDAVKY: 

Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2015 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 15 386,97 € 

 

      Výroba členských preukazov dosiahla výšku 378,00 €. Boli vyrobené nové členské 

preukazy, ktoré sú platné do roku 2021. 



 

 - 2 - 

S P R Á V A  

o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2016 

 

      Projekty z FPÚ – suma dosiahla výšku 5 577,50 €. Je to projekt Etnológ v teréne, ktorý 

končil 31.12.2016. Z toho 5 000,00 € bolo z FPÚ a 577,50 € dofinancoval ZMS.  

      Akceptačné nálepky – na výrobu akceptačných nálepiek sa vynaložili finančné 

prostriedky vo výške 369,60 €. 

       Zahraničná spolupráca – celková suma použitá na tento účel bola 1 390,00 €, na 

konferenciu NEMO bolo zaplatené členské 250,00 €, zájazd do Szegedu bol v hodnote 

1 140,00 €. 

        Činnosť komisií – celková výška bola 1375,76 €. Etnologická komisia 300,00 €, 

Múzejná pedagogika 396,00 €, Pre zbierky dejín a techniky 399,20 €, Odborné činnosti 280,56 

€. 

 Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 199,55 €. 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 2016 

dosiahli výšku 1 309,34 €. 

 Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 85,16 €. 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 521,18 €. V tejto 

položke sú zahrnuté všetky náklady spojené s výjazdovými zasadaniami predstavenstva ZMS 

a účasťou zástupcov Zväzu múzeí na Slovensku na konferencii v Prahe. 

 Valné zhromaždenie – suma vynaložená na 26. Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 

20. apríla 2016 dosiahla výšku  1 164,91 €. 

  Zasadnutia Predstavenstva ZMS  - celková výška dosiahla sumu 365,48 €. 

          Wwbstránka – boli vynaložené prostriedky vo výške 660,00 €. 
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Zväz múzeí na Slovensku ďalej financoval Festival múzeí sumou 836,35 € 

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 300,00 €.    

 Bankové poplatky na účtoch – dosiahli za sledované obdobie výšku 154,14 €. V tejto 

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

poskytnuté služby. 

 

 

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2016:                  5,45 € 

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2016:        13 714 ,66 € 

 

 

V Banskej Bystrici 10.03.2017 

Vypracovala: Jarmila Selecká, hospodárka ZMS 

http://www.nocmuzei.sk/

