STANOVY
Zväzu múzeí na Slovensku

Článok 1
Základné ustanovenie
1. Zväz múzeí na Slovensku (ďalej len “ZMS”) je záujmovým profesijným združením
múzeí, založeným podľa § 20f Zákona SNR č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov.
2. ZMS je právnickou osobou oprávnenou nadobúdať práva a zaväzovať sa.
3. Sídlom ZMS je Banská Bystrica. Adresa: 974 00 Banská Bystrica, Kapitulská 23.
Článok 2
Poslanie a úlohy
1. Poslaním ZMS je reprezentovať múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné
práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku.
2. V rámci svojho poslania plní najmä tieto úlohy:
a) zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu
k ich zriaďovateľom,
b) podieľa sa na príprave právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a
uplatňuje profesijné záujmy múzeí,
c) sleduje a presadzuje dodržiavanie princípov Etického kódexu múzeí ICOM,
d) realizuje alebo sa podieľa na realizácii rôznych foriem vzdelávania a prezentačných
aktivít,
e) vykonáva edičnú a publikačnú činnosť,
f)

na požiadanie poskytuje vyjadrenia k pôsobnosti, stavu a funkčnej spôsobilosti múzeí
a vysiela svojich zástupcov do odborných a iných komisií ďalších subjektov,

g) všestranne propaguje a popularizuje činnosť združenia a jeho členov,
h) spolupracuje s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, ich vzájomné vzťahy
sú predmetom osobitných zmlúv.

Článok 3
Členstvo v ZMS
Vznik a zánik členstva
1. Členom ZMS sa môže stať múzeum registrované podľa platného zákona o múzeách,
ktoré súhlasí so stanovami združenia a podporuje jeho poslanie.

2. O prijatí člena rozhoduje Predstavenstvo ZMS na základe prihlášky. Odvolanie voči
neprijatiu je možné podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. O odvolaní rozhodne
najbližšie Valné zhromaždenie. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia.
3. Členstvo zaniká:
a) vystúpením člena na základe písomného oznámenia,
b) zrušením člena,
c) vymazaním člena z Registra múzeí podľa platného zákona,
d) vylúčením na základe rozhodnutia Predstavenstva ZMS za porušenie stanov a
vnútorných predpisov ZMS. Návrh na vylúčenie môže podať člen ZMS alebo orgán
ZMS podľa článku 5 bod 1. Proti rozhodnutiu o vylúčení je možné podať odvolanie
do 15 dní po doručení rozhodnutia. O odvolaní rozhodne najbližšie Valné
zhromaždenie ZMS. V prípade, že pominú dôvody zániku členstva, môže byť člen
znovu prijatý.
Článok 4
Práva a povinnosti člena
1. Výkon práv a povinností člena sa realizuje prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo
ním povereného zamestnanca.
2. Člen má právo:
a) voliť a byť volený do orgánov ZMS,
b) zúčastňovať sa na rokovaniach Valného zhromaždenia ZMS a Predstavenstva ZMS,
c) vykonávať funkcie a podieľať sa na činnosti sekcií, komisií a pracovných skupín,
d) zúčastňovať a podieľať sa na aktivitách ZMS,
e) podávať návrhy a podnety k činnosti ZMS,
f)

využívať výhody vyplývajúce z členstva ZMS,

g) žiadať o pomoc ZMS pri riešení problémov a sporov,
h) podávať návrhy na zmenu Stanov ZMS.
3. Člen je povinný:
a) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy ZMS,
b) obhajovať záujmy ZMS,
c) plniť uznesenia a aktívne sa zapájať do plnenia úloh ZMS,
d) aktívne vykonávať funkcie v orgánoch, sekciách, komisiách a pracovných skupinách
ZMS, do ktorých bol volený,
e) platiť pravidelne členské príspevky.
Článok 5
Štruktúra ZMS

1. Štruktúru ZMS tvoria:
A. Orgány ZMS:
a) Valné zhromaždenie ZMS,
b) Predstavenstvo ZMS,
c) Rada ZMS,
d) Predseda ZMS,
e) Revízna komisia ZMS.
B. Pracovné zoskupenia:
a) Sekcie na územnom princípe,
b) Komisie na odbornom princípe,
c) Pracovné skupiny.
C. Sekretariát ZMS.
2. Zasadnutia Predstavenstva ZMS a Revíznej komisie ZMS sú uznášaniaschopné, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Rozhodnutia sú platné prijatím nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov .
3. Členovia orgánov ZMS okrem písmena a) sú volení na obdobie troch rokov s možnosťou
opakovaného zvolenia maximálne na tri po sebe idúce funkčné volebné obdobia.
4. Členstvo v orgánoch ZMS a pracovných zoskupeniach zaniká po ukončení
zamestnaneckého vzťahu s členom, zánikom členstva v ZMS podľa článku 3, bod 3,
vzdaním sa svojej funkcie na základe písomného prehlásenia alebo odvolaním na základe
rozhodnutia príslušného orgánu ZMS.
5. Pravidlá volieb do orgánov, vnútorného režimu ZMS a vzájomné vzťahy upravuje
Organizačný a rokovací poriadok ZMS, ktorý schvaľuje Predstavenstvo ZMS.
Článok 6
Valné zhromaždenie ZMS
1.

Valné zhromaždenie ZMS je najvyšším orgánom ZMS; zvoláva ho predseda ZMS.

2.

Valné zhromaždenie ZMS sa schádza raz ročne. Mimoriadne zhromaždenie zvoláva
predseda ZMS na základe rozhodnutia Predstavenstva ZMS alebo na požiadanie najmenej
jednej tretiny členov ZMS a to do 2 mesiacov od doručenia žiadosti.

3.

Hlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom delegovaných zástupcov členov ZMS
s hlasovacím právom podľa kľúča stanoveného počtom zamestnancov člena v
prepočítanom stave na plné úväzky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka
nasledovne:
a) do

10 zamestnancov

1 hlas

b) do

30 zamestnancov

2 hlasy

c) do

60 zamestnancov

4 hlasy

d) do

100 zamestnancov

6 hlasov

e) do

150 zamestnancov

10 hlasov

f) nad 150 zamestnancov

20 hlasov

4.

Valné zhromaždenie ZMS je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov ZMS. Rozhodnutia sú platné prijatím nadpolovičnou väčšinou prítomných
delegátov s hlasovacím právom okrem rozhodnutia podľa článku 18.

5.

Valné zhromaždenie ZMS volí a odvoláva Predsedu ZMS, 14 členov Predstavenstva
ZMS, predsedu Revíznej komisie ZMS a 2 členov Revíznej komisie ZMS.

6.

Valné zhromaždenie ZMS schvaľuje a prerokúva :
a) ročný plán činnosti a hospodárenia,
b) výročnú správu o činnosti a hospodárení,
c) zmeny Stanov ZMS,
d) výšku členského príspevku,
e) odvolania proti rozhodnutiu Predstavenstva ZMS v prípade neprijatia za člena
ZMS podľa článku 3 bod 2 alebo vylúčeniu podľa článku 3 bod 3, písm. d),
f) ďalšie dôležité otázky týkajúce sa činnosti ZMS,
g) rozhoduje o zániku ZMS.
Článok 7
Predstavenstvo ZMS

1.

Predstavenstvo ZMS je riadiacim a koordinačným orgánom ZMS, riadi jeho činnosť
medzi valnými zhromaždeniami ZMS.

2.

Vyjadruje sa k činnosti ZMS a k aktuálnym otázkam stavu a rozvoja múzejníctva na
Slovensku.

3.

Predstavenstvo ZMS je 15 členné; členmi sú predseda ZMS a 14 volených členov, ktorí
spomedzi seba volia a odvolávajú prvého a druhého podpredsedu, tajomníka a jedného
člena Rady ZMS

4.

Predstavenstvo ZMS najmä:
a) pripravuje a predkladá na rokovanie Valného zhromaždenia ZMS dokumenty
podľa článku 6 bod 6 písm. a),b),c),
b) zabezpečuje realizáciu ročných plánov činnosti,
c) schvaľuje a koordinuje činnosť Rady ZMS,
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ZMS,
e) schvaľuje vznik a zrušenie sekcií a komisií a hodnotí ich činnosť,
f) schvaľuje členov pracovných skupín,
g) schvaľuje Organizačný, rokovací poriadok ZMS a ostatné vnútrozväzové
normy,

h) zriaďuje Sekretariát ZMS, schvaľuje jeho štruktúru,
i) schvaľuje finančné príspevky a odmeny.
5.

Predstavenstvo ZMS je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Uznesenia sú platné so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov; v
prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu ZMS.

6.

Rokovania Predstavenstva ZMS sa konajú spravidla každé dva mesiace.

7.

Zasadnutia Predstavenstva ZMS sú verejné. Ich rokovania sa zúčastňuje predseda
Revíznej komisie ZMS a predsedovia územných sekcií s poradným hlasom.

8.

Činnosť Predstavenstva ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS.
Článok 8
Predseda ZMS

1.

Predseda ZMS je štatutárnym orgánom ZMS.

2.

V pôsobnosti Predsedu ZMS je:
a) zastupovať ZMS navonok,
b) organizovať činnosť Predstavenstva ZMS a Rady ZMS, zvolávať a riadiť ich
rokovania. V prípade neprítomnosti predsedu ZMS riadi rokovania
Predstavenstva ZMS a Rady ZMS ním poverený podpredseda,
c) vykonávať právne úkony v mene ZMS,
d) menovať a odvolávať pracovné skupiny po schválení Predstavenstvom ZMS,
e) vykonávať zamestnávateľské funkcie.

3.

Predseda ZMS zodpovedá za činnosť Predstavenstva ZMS a Rady ZMS.

4.

Pri zániku členstva, odstúpení alebo odvolaní predsedu ZMS prechádza jeho právomoc
na prvého podpredsedu ZMS do zvolenia nového predsedu na najbližšom valnom
zhromaždení.
Článok 9
Rada ZMS

1. Rada ZMS je výkonným orgánom ZMS. Organizuje činnosť medzi zasadnutiami
Predstavenstva ZMS a realizuje rozhodnutia orgánov ZMS.
2. Rada ZMS je 5-členná, členmi sú: predseda, dvaja podpredsedovia, tajomník a jeden
volený člen z Predstavenstva ZMS.
3. Rada ZMS plní najmä tieto úlohy:
a) predkladá Predstavenstvu ZMS návrh ročného plánu činnosti a hospodárenia,
b) predkladá na
a hospodárení,

schválenie

Predstavenstvu

ZMS

výročnú

správu

o činnosti

c) navrhuje pracovné skupiny na zabezpečenie výkonu plánovaných aktivít ZMS,

d) koná v operatívnych záležitostiach činnosti ZMS,
e) samostatne alebo v spolupráci s členskými múzeami zabezpečuje realizáciu rozhodnutí
orgánov ZMS.
4. Rokovania Rady ZMS sa konajú minimálne raz mesačne.
5. Činnosť Rady ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS.
Článok 10
Revízna komisia ZMS
1. Revízna komisia ZMS je nezávislý kontrolný orgán ZMS, za svoju činnosť zodpovedá
Valnému zhromaždeniu ZMS.
2. Členmi Revíznej komisie ZMS sú predseda a dvaja členovia volení Valným zhromaždením
ZMS.
3. Predseda Revíznej komisie ZMS sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva ZMS s
poradným hlasom.
4. Revízna komisia ZMS kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a vnútorných
predpisov a celú činnosť ZMS. Revíznu správu a návrhy opatrení podáva Valnému
zhromaždeniu ZMS.
5. Činnosť Revíznej komisie ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS.
Článok 11
Územné sekcie ZMS
1. Územné sekcie ZMS ( ďalej len „sekcie“) sú dobrovoľnými združeniami členov ZMS
podľa územného členenia. Každý člen ZMS môže byť členom jednej sekcie.
2. Sekcie plnia úlohu združovania sa členov ZMS s cieľom riešenia aktuálnych problémov
múzejníctva a zabezpečujú prenos návrhov a odporúčaní na ich riešenie na rokovania
Predstavenstva ZMS alebo Valného zhromaždenia ZMS.
3. Vznik sekcie schvaľuje Predstavenstvo ZMS na základe písomného návrhu predloženého a
podpísaného minimálne 3 zakladajúcimi členmi sekcie.
4. Sekcia na prvom zasadaní, ktoré zvolávajú zakladajúci členovia, zvolí výbor na čele
s predsedom.
5. Na čele sekcie je predseda volený členmi príslušnej sekcie na funkčné obdobie 3 rokov.
6. Členstvo v sekcii vzniká na základe prihlášky a schvaľuje ho výbor sekcie.
7. Predsedovia sekcií sa zúčastňujú na rokovaní Predstavenstva ZMS s hlasom poradným.
8. O činnosti sekcie informuje jej predseda písomne Predstavenstvo ZMS minimálne raz
ročne, najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením Valného zhromaždenia ZMS.
9. Pri neplnení úloh respektíve nečinnosti sekcie o jej zániku rozhoduje Predstavenstvo ZMS.

10. Činnosť sekcií sa riadi organizačným a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje
Predstavenstvo ZMS.
Článok 12
Odborné komisie ZMS
1. Odborné komisie ZMS ( ďalej len „komisie„) sú dobrovoľnými združeniami zamestnancov
členov ZMS na základe profesijného alebo záujmového zamerania.
2. Vznik komisie schvaľuje Predstavenstvo ZMS na základe písomného návrhu predloženého
a podpísaného minimálne 3 zakladajúcimi členmi komisie s uvedením jej názvu
a zamerania.
3. Komisia na prvom zasadaní, ktoré zvolávajú zakladajúci členovia, zvolí výbor na čele
s predsedom.
4. Na čele komisie je predseda volený členmi príslušnej komisie na funkčné obdobie 3 rokov.
5. Členstvo v komisii vzniká na základe prihlášky a schvaľuje ho výbor komisie. Člen ZMS
môže byť v odborných komisiách zastúpený ľubovoľným počtom zamestnancov
a externých spolupracovníkov splnomocnených štatutárnym orgánom.
6. O činnosti komisie informuje jej predseda písomne Predstavenstvo ZMS minimálne raz
ročne, najneskôr jeden mesiac pred uskutočnením Valného zhromaždenia ZMS.
7. Pri neplnení úloh respektíve nečinnosti komisie o jej zániku rozhoduje Predstavenstvo
ZMS.
8. Činnosť komisií sa riadi organizačným a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje
Predstavenstvo ZMS.
Článok 13
Pracovné skupiny ZMS
1. Pracovné skupiny sú zriaďované za účelom riešenia aktuálnych problémov ZMS.
2. Členov menuje a odvoláva predseda ZMS po schválení Predstavenstvom ZMS z radov
členov Predstavenstva ZMS, zo zamestnancov členských múzeí ZMS a externých
spolupracovníkov.
3. Činnosť Pracovných skupín sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS.
Článok 14
Sekretariát ZMS
1. Sekretariát ZMS ( ďalej len „sekretariát“) zabezpečuje administratívnu, organizačnú a
hospodársku činnosť ZMS, vedie bežnú agendu ZMS.
2. Činnosť sekretariátu vedie tajomník ZMS.
3. Zamestnanci sekretariátu vykonávajú prácu v pracovnom pomere alebo na základe iných
dohôd v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 15
Hospodárenie a rozpočet
1. ZMS hospodári s vlastným majetkom. S finančnými prostriedkami hospodári na základe
rozpočtu schváleného Valným zhromaždením ZMS na príslušný kalendárny rok.
2. Rozpočet spravuje Predstavenstvo ZMS.
3. Prostriedky na činnosť tvoria členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dotácie, granty,
dary a príspevky právnických alebo fyzických osôb.
Článok 16
Členské príspevky
1. Výšku členských príspevkov schvaľuje Valné zhromaždenie ZMS na návrh Predstavenstva
ZMS.
2. Členský príspevok sa vypočíta podľa stavu zamestnancov prepočítaného na plné úväzky
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Členské príspevky uhrádzajú členovia ZMS do 31. marca bežného roku.
4. Pre členov prijatých v druhej polovici roka je členský príspevok vo výške jednej polovice
schválenej výšky členského príspevku.
Článok 17
Zmena stanov
1. Návrhy na zmeny stanov môže predkladať ktorýkoľvek člen ZMS.
2. Zmeny stanov schvaľuje Valné zhromaždenie ZMS.

Článok 18
Zánik ZMS
1. O zániku ZMS dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje
Valné zhromaždenie ZMS na základe rozhodnutia 2/3 väčšiny členov ZMS. Na hlasovanie
o zániku ZMS sa nevzťahuje článok 6, bod 3 a 4 .
2. Valné zhromaždenie rozhodne o spôsobe likvidácie, majetkovom vysporiadaní a naložení s
finančným alebo majetkovým zostatkom.

Článok 19
Prechodné ustanovenie
1. V prvom volebnom období po nadobudnutí účinnosti týchto stanov zostávajú vo funkcii 2
zvolení podpredsedovia podľa čl. 6, bod 5 Stanov ZMS zo dňa 24. 11. 2004.
2. Počet členov Predstavenstva ZMS sa po nadobudnutí účinnosti týchto stanov doplní
v zmysle čl. 7 bod 3, a to v poradí podľa získaných hlasov vo voľbách.
3. Tento článok stráca platnosť po uplynutí prvého volebného obdobia od prijatia týchto
stanov, a to v plnom rozsahu.
Článok 20
Záverečné ustanovenie
1. Stanovy ZMS boli schválené 18. Valným zhromaždením ZMS konaným dňa 16. 10. 2008,
týmto dňom nadobúdajú platnosť. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zápisu zmeny
v registri združení na príslušnom obvodnom úrade.
2. Rušia sa stanovy ZMS schválené dňa 24. 11. 2004.

o

Schválilo 18. Valné zhromaždenie ZMS 16. októbra 2008
Za správnosť: Ž . Šípková

