PRAVIDLÁ PRE VYDÁVANIE A POUŽÍVANIE
ČLENSKÝCH PREUKAZOV ZVÄZU MÚZEÍ NA
SLOVENSKU

Interná smernica č. ZMS-IS - 01/2019
V Banskej Bystrici 20. 05. 2019

Mgr. Iveta K a c z a r o v á
predsedníčka ZMS

Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle čl. VII ods. 3e Stanov Zväzu
múzeí na Slovensku Internú smernicu č. 1/2019 Pravidlá pre vydávanie a používanie
členských preukazov Zväzu múzeí na Slovensku v tomto znení:

PRAVIDLÁ PRE VYDÁVANIE A POUŽÍVANIE
ČLENSKÝCH PREUKAZOV ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU

Článok 1
Základné ustanovenia
1.
Tieto pravidlá upravujú postup Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len „ZMS“) pri
vydávaní a používaní členských preukazov ZMS (ďalej len „ČP ZMS“) a pri distribúcii
ročných známok do členských preukazov.
2.
ZMS vydáva pre členské múzeá ČP ZMS, ktorý je určený pre zamestnancov
členského múzea a oprávňuje držiteľa a ďalšie tri osoby v jeho sprievode k bezplatnej
prehliadke výstav a expozícií členského múzea ZMS počas jeho otváracích hodín.
Článok 2
Vydávanie ČP ZMS
1.
ZMS vydáva ČP ZMS výlučne pre členské múzeá, preukaz je neprenosný a je
majetkom ZMS.
2.
Členské múzeum má nárok na bezplatné vydanie ČP ZMS v počte mandátov, ktoré mu
podľa Stanov ZMS v rozhodujúcom období prislúchajú.
3.
Členské múzeum má nárok na vydanie ďalších ČP ZMS až do počtu zamestnancov v
rozhodujúcom období za jednorazový manipulačný poplatok 3,- € za jeden preukaz.
4.

Evidenciu vydaných ČP ZMS vedie sekretariát ZMS.

5.

Členské múzeum vedie evidenciu pohybu prijatých ČP ZMS.
Článok 3
Platnosť ČP ZMS

1.
ČP ZMS má platnosť jeden kalendárny rok. Platnosť sa potvrdzuje a každoročne
predlžuje nalepením ročnej známky na príslušný kalendárny rok.

2.
Členské múzeum má nárok na rovnaký počet ročných známok aký je počet preukazov,
ktorými v čase distribúcie známok disponuje, maximálne však na počet zhodný s počtom
zamestnancov v rozhodujúcom období.
3.
Podmienkou vydania ročných známok je úhrada členského príspevku ZMS za
príslušný rok. Známky sa vydávajú bezplatne.
4.
Platnosť preukazu a známky za predchádzajúci rok sa môže predĺžiť o primeranú dobu
potrebnú na distribúciu známok na príslušný rok, najviac do 15. 04. príslušného roka.
5.
V prípade straty platnosti ostávajú ČP ZMS v držbe členského múzea, múzeum
zabezpečí, aby sa predišlo ich zneužitiu.
Článok 4
Strata ČP ZMS
1.
Stratu ČP ZMS - vrátane jeho evidenčného čísla - členské múzeum bezodkladne
oznámi sekretariátu ZMS.
2.
Členské múzeum môže požiadať o vydanie náhrady za stratený ČP ZMS za
jednorazový manipulačný poplatok 3,- € za jeden preukaz.
Článok 5
Podmienky nároku na ČP ZMS
1.
Rozhodujúcim obdobím pre stanovenie nároku na vydanie ČP ZMS a vydanie ročných
známok je 31. december predchádzajúceho roka, nárok sa vypočítava podľa počtu fyzických
osôb zamestnaných v členskom múzeu, dokladom pre výpočet je Zmluva o platbe členského
príspevku na príslušný rok.
2.
V prípade, že v rozhodujúcom období dôjde k zmene počtu zamestnancov členského
múzea, ktorá má v vplyv na nárokovatelný počet ČP ZMS a ročných známok, ZMS bude
automaticky postupovať podľa týchto pravidiel.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
1.

Tieto pravidlá schválilo Predstavenstvo ZMS na svojom zasadnutí dňa 06. 05. 2019

2.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu predsedníčky ZMS

