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S P R Á V A  

o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2017 

 

 

Hospodárenie Zväzu múzeí na Slovensku v hodnotenom období sa riadilo 
rozpočtom, schváleným na rokovaní 28. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 29. 
marca 2017. 

 

PRÍJMY: 

Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2017 dosiahli celkovo výšku 37 119,88 €. 

 Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 10 590,00 
€. 

 Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 10 900,00 €. 
Uvedená suma obsahuje príspevok z Fondu na podporu realizácie projektov 
s názvom: Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku – 2. etapa 
2300,00 €; Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi 
múzejnými a školskými pedagógmi 4000,00 €; Baníctvo v našich múzeách a jeho 
prezentácia, 21. ročník konferencie Etnológ a múzeum 4600,00 €.  

 Iné príjmy boli v celkovej výške 1498,60 €.  

Z toho 750,00 € boli sponzorské dary a úhrady za reklamu, 748,60 €  tvoria 
poplatky nečlenských organizácií, ktoré sa zapojili do projektu NOC MÚZEÍ  
2017.  

 Úroky zo SLSP a.s. Banská Bystrica za sledované obdobie dosiahli výšku 1,17 
€. 

 

VÝDAVKY: 

Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2017 dosiahli celkovo dosiahli výšku: 
30 840,42 €. 

 Projekty ZMS predložené do Fondu na podporu umenia – celkovo si 
projektová činnosť vyžiadala vo výške 20 650,40 €. Obsahom sú rozpočtové 
položky: Spoluúčasť ZMS na projekty FPÚ vo výške 1 572,70 €, podpora 
projektov vo výške 162,36 €, administratívne poplatky za projekty predložené 
v roku 2017 vo výške 84,81 € a najmä samotné čerpanie dotácie vo výške 18 
830,53 €. V roku 2017 odborné komisie v spolupráci s členskými múzeami 
realizovali tieto projekty: XXI. ročník konferencie Etnológ a múzeum venovaný 
problematike baníctva a jeho dokumentácie v slovenských múzeách 
(Konferencia s názvom Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia 
zabezpečovali zamestnanci Baníckeho múzea v Rožňave); projekt Štandardy 
odborných múzejných činností na Slovensku II.  spojený s pripomienkovaním 
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členskými múzeami nadväzoval na projekt z roku 2016, projekt Na spoločnej 
ceste – kolokvium a metodika pre komunikáciu medzi múzejnými a školskými 
pedagógmi. Pre rok 2018 boli registrované tieto projekty: Centrálny portál 
vzdelávacích programov múzeí; Vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku 
Československa; Tradičná strava a stravovanie. XXII. ročník konferencie Etnológ 
a múzeum; Múzeum v čase, čas v múzeu: Príbeh predmetu. Vol. 2.  

 Podujatia ZMS – Zväz múzeí na Slovensku pokračoval vo finančnom 
zabezpečení Festivalu múzeí sumou 800,00 €.   

 Zahraničná spolupráca – celková suma použitá na tento účel bola 250,00 €, na 
konferenciu NEMO bolo zaplatené členské. 

 Činnosť komisií – celková výška bola 1 016,28 €. Komisia pre výchovu 
a vzdelávanie v múzeách 400,00 €, Únia múzeí v prírode 400,00 €, komisia pre 
odborné múzejné činnosti 216,28 €. 

 Rokovania orgánov ZMS, náklady spojené s rokovaním Valného zhromaždenia, 
konaného dňa 29. marca 2017 v Banskej Bystrici a zasadnutia Predstavenstva 
ZMS počas hodnoteného obdobia dosiahla výšku  2 051,38 €. 

 Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 8,47 €. V tejto 
položke sú zahrnuté hlavne nákupy poštových obálok a zakladacích blokov.  

 Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 356,20 €. 
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. 

 Cestovné – suma cestovného za uvedené obdobie dosiahla výšku 248,44 €. 
V tejto položke sú zahrnuté všetky náklady spojené s účasťou zástupcov Zväzu 
múzeí na Slovensku na rokovaniach. 

 Osobné náklady – celkové osobné náklady Zväzu múzeí na Slovensku v roku 
2017 dosiahli výšku 3 121,00 €. 

 Www sídlo – správa jestvujúcich stránok, ale aj odkúpenie a obstaranie nových 
domén si vyžiadali prostriedky vo výške 1207,62 €. 

 Ostatné výdavky – vo výške 982,62 € obsahujú náklady na kúpu účtovného 
programu, zhotovenie známok na členské preukazy i vyhotovenie pamätných 
listov. 

 Bankové poplatky na účtoch dosiahli za sledované obdobie výšku 148,01 €. 
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 31.12.2017:                  47,42 € 

Zostatok hotovosti v pokladni ku dňu 31.12.2017 je zhodný so stavom uvedeným 
v pokladničnej knihe.   
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Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2017:             6 232,04 € 

Zostatok na účte v Slovenskej sporiteľni, a. s., Banská Bystrica, uvádzaný v tejto 
správe súhlasí s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2017.  

 

V Banskej Bystrici 10.04.2018 

Vypracovala: Jana Binderová, hospodárka ZMS 


