
Organizačný a rokovací poriadok  

Literárnej a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku 

 

Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku v súlade s čl. VII ods. 3 písm. d) Stanov Zväzu 

múzeí na Slovensku vydáva tento Organizačný a rokovací poriadok 

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1. Tento poriadok upravuje úlohy, zloženie a činnosť Literárnej a hudobnej komisie 

Zväzu múzeí na Slovensku. 

2. Literárna a hudobná komisia(ďalej len LHK) Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len 

ZMS) je zriadená v súlade s čl. VII ods. 3 písm. e) a čl. XII Stanov Zväzu múzeí na 

Slovensku (ďalej len Stanovy). 

 

Článok 2 

Predmet činnosti  

1. Predmetom činnosti LHK je najmä: 

a) výskum literárnych a hudobných pamiatok slovenskej literárnej a hudobnej histórie, 

b) podpora rozvoja literárnej a hudobnej muzeológie v teoretickej a aplikovanej rovine, 

c) medziodborová spolupráca s pamäťovými a fondovými, vedeckými, akademickými 

inštitúciami, predstaviteľmi samospráv a jednotlivcami v národnom i medzinárodnom 

kontexte, 

d) podpora rozvoja metodickej a metodologickej bázy odboru, 

e) vytváranie platformy na riešenie otázok odborných múzejných činností a ich špecifík 

v literárnych a hudobných múzeách, 

f) vytváranie priestoru na organizovanú odbornú diskusiu a prípravu odborných podujatí, 

najmä konferencií, seminárov, kolokvií,workshopov a prednášok, 

g) spolupráca s ďalšími komisiami Zväzu múzeí na Slovensku. 

 

Článok 3 

Členstvo 



1. Členmi LHK sa môžu stať najmä odborní zamestnanci členských múzeí ZMS na 

základe podania písomnej prihlášky. 

2. Členstvo schvaľuje v súlade s čl. XII ods. 4 Stanov Výbor LHK na návrh predsedu 

LHK. 

3. Členstvo v LHK zaniká v prípade:  

a) neospravedlnenej neúčasti na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach LHK,  

b) úmrtím člena,  

c)   písomným oznámením o ukončení členstva. 

5. Členstvo v LHK je čestné a nezastupiteľné. 

 

Článok 4 

Orgány 

 

1. Výkonným orgánom je Výbor LHK na čele s predsedom. 

2. Výbor LHK má 3 členov, vrátane predsedu a tajomníka. 

3. Výbor je volený členmi LHK na obdobie 3 rokov z členov LHK, ktorí sú 

zamestnancami členských múzeí ZMS. 

4. Predseda reprezentuje LHK a organizačne zabezpečuje aktivity napĺňajúce predmet jej 

činnosti. 

5. Agendu vedie a archivuje tajomník LHK.  

6. Členstvo vo Výbore LHK zaniká:  

a) rozviazaním pracovného pomeru s členom ZMS, 

b) písomným oznámením člena o ukončení členstva k dátumu najbližšieho zasadnutia 

LHK alebo Výboru LHK,  

c) písomným oznámením schváleným Výborom LHK členovi o ukončení členstva kvôli 

neplneniu si povinností, 

d) úmrtím člena,  

7. Členstvo vo Výbore LHK je čestné a bez nároku na odmenu. 

 

Článok 5 

Zasadnutia 

 

1. Zasadnutia LHK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz ročne, zvoláva ich 

predseda alebo tajomník podľa pokynov predsedu LHK. 



2. Na zasadnutiach sa zúčastňujú členovia LHK, v prípade potreby aj spolupracujúce 

subjekty. Členovia LHK a spolupracujúce subjekty sa na výzvu Výboru môžu ku 

konkrétnym otázkam v súlade s Článkom 2 tohto Organizačného a rokovacieho 

poriadku vyjadriť elektronicky. Elektronické stanoviská sú súčasťou dokumentácie.  

3. LHK na zasadnutí je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. 

Uznesenie je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje hlas predsedu. 

4. Zo zasadnutia LHK sa vyhotovuje zápis, v ktorom sa uvedie účasť členov, priebeh 

rokovania a prijaté uznesenia. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je prezenčná listina 

s podpismi prítomných členov LHK. 

5. O činnosti LHK informuje predseda LHK Predstavenstvo ZMS minimálne raz ročne 

pred konaním Valného zhromaždenia ZMS. 

6. V závere volebného obdobia pripraví Výbor LHK voľby nového Výboru LHK. 

7. V prípade zániku členstva člena Výboru LHK, zabezpečí Výbor LHK voľbu nového 

člena. Jeho funkčné obdobie trvá po zvyšok funkčného obdobia zvyšných členov 

Výboru LHK. 

 

Článok 6 

Finančné zabezpečenie 

 

1. Finančné náklady spojené s činnosťou LHK sa hradia v súlade so 

schváleným  rozpočtom ZMS.  

2. Členovia LHK sa v odôvodnených prípadoch môžu uchádzať o úhradu cestovných 

nákladov spojených so zasadnutím LHK v rámci finančného limitu vyčleneného na 

činnosť LHK. Úhradu je možné realizovať výlučne na základe vyúčtovania predsedom 

ZMS vopred podpísaného a riadne zaevidovaného cestovného príkazu. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizačný a rokovací poriadok LHK bol schválený na jej ustanovujúcom zasadnutí 

v Banskej Bystrici dňa 4. júna 2019. 

2. Organizačný a rokovací poriadok LHK v súlade s čl. XII, ods. 8 Stanov schválilo 

Predstavenstvo ZMS na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici dňa 6. júna 2019. 



3. Organizačný a rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia LHK a 

účinnosť dňom jeho podpisu predsedníčkou ZMS. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 4. júna 2019    V Banskej Bystrici, dňa 6. 6. 2019 

 

 

 

Mgr. Soňa Šváčová, PhD., v. r.       Mgr. Iveta Kaczarová, v. r.  

        predsedníčka LHK             predsedníčka ZMS 

 

 


