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S P R Á V A

O HOSPODÁRENÍ ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU

ZA KALENDÁRNY ROK 2019

Hospodárenie Zväzu múzeí na Slovensku v hodnotenom období sa riadilo 
rozpočtom, schváleným na rokovaní 29. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 4. apríla 
2019.  

PRÍJMY:
Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2019 dosiahli celkovo výšku: 22 449,00 €

Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 11 433,00 €. 
Príjmy z členských preukazov dosiahli výšku 426,00 €.

           Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 9 000,- €. Uvedená 
suma obsahuje príspevok z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektov s názvom:

1. Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 XXIII. Ročník 
konferencie Etnológ a múzeum v sume 6 500,00 €,

 2. Vedecká konferencia Museologica literaria 2019 v sume 2 500,00 €.
 Iné príjmy tvorili: sponzorské dary a úhrady za reklamu v sume 1 000,- €, poplatky 

nečlenských organizácií, ktoré sa zapojili do projektu NOC MÚZEÍ 2019 v celkovej výške 
125,- €, príjmy z predaja publikácií a poplatky na konferenciu 465,- € .

VÝDAVKY:
Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2019 dosiahli celkovo výšku: 19 326,45 €
            Projekty ZMS predložené do Fondu na podporu umenia – celkovo si projektová 
činnosť vyžiadala sumu vo výške 12 130,39 €. Obsahom sú rozpočtové položky: spoluúčasť 
na projekty FPU a podpora projektov, administratívne poplatky za projekty predložené 
v roku 2019 a samotné čerpanie dotácie. 
      Podujatia ZMS – Zväz múzeí na Slovensku pokračoval vo finančnom zabezpečení 
Festivalu múzeí sumou 800,- €.
       Zahraničná spolupráca – celková suma použitá na tento účel bola 250,00 €, na 
konferenciu NEMO bolo zaplatené členské.
        Činnosť komisií – celková výška bola 441,41 €.
        Rokovania orgánov ZMS, náklady spojené s rokovaním Valného zhromaždenia, 
konaného dňa 4. apríla 2019 v Banskej Bystrici a zasadnutia Predstavenstva počas 
hodnoteného obdobia dosiahla výšku 1159,69 €.
          Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 336,84 €. 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.
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Osobné náklady – celkové osobné náklady Zväzu múzeí na Slovensku v roku 2019 
dosiahli výšku 1 615,72 €.

Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 34,84 €. V tejto položke 
sú zahrnuté hlavne nákupy poštových obálok a zakladacích blokov na písomnosti ZMS.

Cestovné – suma cestovného za uvedené obdobie dosiahla výšku 360,72 €. V tejto 
položke sú zahrnuté všetky náklady spojené s účasťou zástupcov Zväzu múzeí na Slovensku 
na rokovaniach a účasťou zástupcov Zväzu múzeí na Slovensku na konferencii v Prahe.

Webstránka – boli vynaložené prostriedky vo výške 1 172,16 €.
Dotácie poskytnuté Zväzom múzeí na Slovensku dosiahli výšku 330,00 €.   
Autorská odmena za použitie diel 216,72 €
Výroba medailí v Kremnici 425,16 €
Bankové poplatky na účtoch – dosiahli za sledované obdobie výšku 52,80 €. 

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2019:              391,83 €
Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2019:           2 846,59 €

Zostatok na účte v Slovenskej sporiteľni a.s., Banská Bystrica, uvádzaný v tejto 
správe súhlasí s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2019. Zostatok hotovosti 
v pokladni ku dňu 31.12.2019 je zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe.  

V Banskej Bystrici 02.04.2020

Vypracovala: Ing. Mária Štefániková, hospodárka ZMS


