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S P R Á V A  

o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2021 

 
               

 

 

 

 

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

schváleným na rokovaní 31. Valného zhromaždenia ZMS, konaného 22. novembra 2021.   

Dôvodom konania valného zhromaždenia formou online bolo z dôvodu celoslovenských pandemických 

opatrení. 

 

PRÍJMY: 

 

Príjmy za obdobie kalendárneho roku 2021 dosiahli celkovo výšku: 32 105,80,- €  

 

Jednotlivé položky: 

- Príjmy z členských príspevkov za uvedené obdobie dosiahli výšku 20 170,00 €.  

( vyšší príjem o 8 248,-€ oproti roku 2020 z dôvodu navýšenia členského príspevku zo 6,-€ na 10,-€) 

- Príjmy z členských preukazov dosiahli výšku  99,00 €. 

- Dotácie poskytnuté Zväzu múzeí na Slovensku dosiahli výšku 11 500,- €.  

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

1. Stretnutie prírodovedcov 2021, XVI. Ročník medzinárodnej konferencie 

- poskytnutá dotácia 3 000€, spolufinancovanie 406,-€.   

2. Múzeum v čase, čas v múzeu. Príbeh predmetu Vol. 3 

- poskytnutá dotácia 4 500,00€, spolufinancovanie 1 067,-€. 

3. Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku – XXV. Ročník odbornej konferencie Etnológ a 

múzeum 

- poskytnutá dotácia 4 000,-€ 

- realizácia projektu sa presunula na rok 2022, nakoľko konferenciu nebolo možné zorganizovať 

z dôvodu COVID opatrení 

- vyúčtovanie projektu bude zúčtované v roku 2022, najneskôr do 30.09.2022 

 

- Príjem z predaja zborníkov vo výške 248,-€ 

o  Zborník Modrotlač – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  148,-€  296ks 

o  Zborník Stretnutie prírodovedcov 2020 – SMOPAJ  100,-€  100ks 

 

- Príjem zo sprostredkovania služby aplikácie ZOOM vo výške 88,80,-€ 

o  službu si prenajalo Ľubovnianske múzeum pri realizácii projektu Kultúra nás spája 

 

VÝDAVKY: 

 

Výdavky za obdobie kalendárneho roku 2021 dosiahli celkovo výšku: 25 595,77,- € 

Jednotlivé položky: 

- Poštovné – celková suma použitá na tento účel predstavuje sumu 454,70,-€. 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 

2021 dosiahli výšku 6 027,12,-€. 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. 
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- Členské preukazy – 683,90,-€ 

o z dôvodu ukončenia platnosti pôvodných preukazov, boli zakúpené nové preukazy  a členské 

známky na ďalšie šesťročné obdobie 2022-2027 v sume 680,90,-€ 

o  členské preukazy v počte 2020ks, nálepka na členský preukaz 2020ks/1rok 

o  vystavený dobropis vo výške 3,-€ pre Liptovské múzeum v Ružomberku za členský preukaz 

ZMS 

- Kancelárske potreby a vybavenie – suma dosiahla výšku 13,53,-€. 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, Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie - náklady spojené 

s rokovaním Valného zhromaždenia, konaného dňa 22. novembra 2021 online formou, zasadnutie 

Revíznej komisie a zasadnutia Predstavenstva ZMS počas hodnoteného obdobia dosiahla výšku 

529,60,-€. 

- Činnosť komisií – výdavok vo výške 30,-€ 

o  Literárna komisia požiadala o príspevok na grafické práce pre projekt Museologica literaria 

2021 (Výzva, Program, Abstrakt) 

- WEB – celkové vynaložené prostriedky boli vo výške 559,70,-€. V položke sú zahrnuté výdavky za 

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

elektronickej licencie antivirusu, predĺženie licencie účtovného programu MRP, rozšírená licencia 

ZOOM aplikácie a presun domény www.nmag.sk do vlastníctva ZMS. 

- Festival múzeí – výdavok bol vo výške 800,-€, podujatie zabezpečilo a zrealizovalo Považské 

múzeum. 

- Noc múzeí – náklady vo výške 1 200,-€ zahŕňali grafické spracovanie propagačných materiálov 

k podujatiu a programovanie stránky www.nmag.sk. 

- Projekty FPU - projektová činnosť za rok 2021 si vyžiadala sumu vo výške 14 982,72,- €. Obsahom 

sú nasledovné položky: 

o  Administratívne poplatky za predložené projekty 140,-€ 

o  Projekt Modrotlač - z dôvodu predĺženia čerpania dotácie do 31.1.2021 bola časť výdavkov 

z projektu vyúčtovaná v roku 2021 vo výške 5 815,60 €, kde je zahrnutá aj časť nevyčerpanej 

dotácie vo výške 1 408 €. 

o  Projekt Stretnutie prírodovedcov 2021 – vyúčtovaná suma 3 406,-€, z toho spolufinancovanie 

vo výške 406,-€ 

o  Projekt Múzeum v čase, čas v múzeu – vyúčtovaná suma 5 567,-€, z toho spolufinancovanie 

1 067,-€ 

o  Projekt Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku – po skontrolovaní projektu 

realizovaného v roku 2017 sme boli vyzvaný FPU o vrátenie časti dotácie vo výške 54,12,-€. 

- Bankové poplatky na účte ZMS – za sledované obdobie 1.1.-31.12.2021 boli výške 62,50,-€. 

- Iné výdavky 

o  zakúpený e-kolok Inšpektorát práce vo výške 2,-€ 

 

 

 

 

http://www.nmag.sk/
http://www.nmag.sk/
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Zostatok hotovosti v pokladni ZMS k 31.12.2021:                45,12,-€ 

Zostatok na bežnom bankovom účte k 31.12.2021:          18 800,94,-€ 

 

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

s výpisom bežného účtu SLSP zo dňa 31.12.2021. Zostatok hotovosti v pokladni ku dňu 31.12.2021 je 

zhodný so stavom uvedeným v pokladničnej knihe.   

 

V Banskej Bystrici 16.05.2022 

Vypracovala: Ing. Dana Engelová, hospodárka ZMS 


