
 

 - 1 - 

S P R Á V A  

o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2020 

 
               

 

 

 

 

Hospodárenie Zväzu múzeí na Slovensku v hodnotenom období sa riadilo rozpočtom,                   

schváleným na rokovaní 30. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 15. júla 2020.   

 

PRÍJMY: 

 

Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2020 dosiahli celkovo výšku: 25 274,20 €  

 

Jednotlivé položky: 

- Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 11 922,00 €.  

( nové členské múzeá Liptovské múzeum v Ružomberku a Cyprián Červený Kláštor) 

- Príjmy z členských preukazov dosiahli výšku  369,00 €. 

- Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 12 900,- €.  

Uvedená suma obsahuje príspevok z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektov s názvom: 

1. Stretnutie prírodovedcov 2020, XV. Ročník medzinárodnej konferencie 

- poskytnutá dotácia 3 000€, spolufinancovanie 703,20€.   

2. Modrotlač – XXIV. Ročník konferencie Etnológ a múzeum v sume  

- poskytnutá dotácia 6 900,00€, spolufinancovanie 790€, nevyužitá časť dotácie, ktorá  bola vrátená    

na účet FPU 1408€. 

3. Vydanie zborníka z vedeckej konferencie Museologica literaria 2019 

- poskytnutá dotácia 3 000€, spolufinancovanie 400€. 

 

- Iné príjmy- vklad Považské múzeum vo výške 83,20€, vklad bol Považskému múzeu vrátení dňa 

26.10.2020 nakoľko išlo o mylnú platbu. 

 

VÝDAVKY: 

 

Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2020 dosiahli celkovo výšku: 16 176,59 € 

Jednotlivé položky: 

- Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 198,45 €. 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 t.j. mzdové náklady Zväzu múzeí na Slovensku v roku 

2020 dosiahli výšku 2 362,47 €. V tejto položke sú zahrnuté odvody do Sociálnej poisťovne, odvody 

do zdravotnej poisťovne, preddavky na daň zo mzdy a odmeny na základe Dohody o pracovnej 

činnosti. 

- Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 46,52 €. V tejto položke sú zahrnuté 

hlavne nákupy poštových obálok a zakladacích blokov na písomnosti ZMS. 

- Zahraničná spolupráca – celková suma použitá na tento účel bola vo výške 250,00 €,čo predstavuje 

členský poplatok v organizácii NEMO. 

- Zasadnutia Valného zhromaždenia a Predstavenstva ZMS - náklady spojené s rokovaním 

Valného zhromaždenia, konaného dňa 15. júla 2020 v Banskej Bystrici a zasadnutia Predstavenstva 

ZMS počas hodnoteného obdobia dosiahla výšku 781,99 €. 

-  
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- WEB – celkové vynaložené prostriedky boli vo výške 1295,36 €. V položke sú zahrnuté výdavky za 

webhosting, poplatok za doménu a databázu k webu zms.sk, správa domény zms.sk, zakúpenie 

Office 2019 pre podnikateľov a programovanie stránky www.nmag.sk.  

 

- Kultúrne aktivity: 

1. Projekty ZMS predložené do Fondu na podporu umenia – projektová činnosť za rok 

2020 si vyžiadala sumu vo výške 9105,30 €. Obsahom sú rozpočtové položky: spoluúčasť 

na projekty FPU  a podpora projektov, administratívne poplatky za projekty predložené 

v roku 2020  a  samotné čerpanie dotácie. Z dôvodu predĺženia čerpania dotácie do 

31.1.2021 bude časť výdavkov z projektov FPU vyúčtovaná v roku 2021 vo výške 5 

815,60 €, kde je zahrnutá aj časť nevyčerpaná dotácia vo výške 1 408 € ( projekt 

Modrotlač). 

2. Projekt bulletinu Únie múzeí v prírode – Grafický návrh dvojfarebnej obojstrannej 

zalamovanej skladačky v sume 648€, náklad 10 000ks. 

3. Vyhotovenie grafického návrhu – Cena Z. Z. Stránsky v sume 200€, 

4. Vrátenie nevyužitej dotácie – projekt 19-521-02044 Expozičná, výstavná a prezentačná 

činnosť po roku 1989 XXIII. Ročník konferencie Etnológ a múzeum 288,20 €. 

 

- Bankové poplatky na účte ZMS – za sledované obdobie 1.1.-31.12.2020 boli výške 72,00 €. 

- Iné výdavky: 

1. Daňový úrad – úhrada pokuty za nepodanie Hlásenia podľa zákona č. 595/2003 Z.z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov k dani z príjmov zo závislej činnosti za 

zdaňovacie obdobie 2018 v lehote do 30.4.2019 30,00 €. 

2. Slovenská komora exekútorov – prístup do CRE, výpis z registra exekúcií 6,60 €. 

3. Kultúrno informačné centrum – vrátenie dvakrát uhradená faktúra 3,00 €.  

4. Okresný úrad BB – zaplatenie správneho, súdneho poplatku vo výške 16,50 €, za zmenu 

štatútu a údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb. 

5. Považské múzeum v Žiline – vrátenie mylnej platby 83,20 €. 

6. Zakúpenie počítača - Notebook Lenovo IdeaPad v sume 699,00 €. 

7. Účtovný systém MRP-K/S – ZMS má zakúpený účtovný program, ktorý nemal 

aktualizovanú licenciu. Z tohto dôvodu za uhradila 1 licencia pre klientsku stanicu vo 

výške 90,00 €. 

   

   

Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2020:               145,67 € 

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2020:          12 190,36 € 

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

s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2020. Zostatok hotovosti v pokladni ku dňu 31.12.2020 je 

zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe.   

 

V Banskej Bystrici 15.04.2021 

Vypracovala: Ing. Dana Engelová, hospodárka ZMS 

http://www.nmag.sk/

