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Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v súlade s Článkom VII ods. 3 písm. e) 

Stanov Zväzu múzeí na Slovensku Dodatok č. 1 k Internej smernici č. 1/2018 Organizačný 

a rokovací poriadok Zväzu múzeí na Slovensku. 

Dodatok bol vypracovaný z dôvodu doplnenia možnosti rokovaní jednotlivých orgánov Zväzu 

múzeí na Slovensku prostredníctvom on-line konferencie alebo za pomoci iných prostriedkov 

komunikačných technológii.  

 

Na základe Dodatku č. 1 sa Organizačný a rokovací poriadok Zväzu múzeí na Slovensku 

dopĺňa nasledovne:  

Článok 4 

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia ZMS 

(8) V prípade mimoriadnej situácie (napr. pandemická situácia, prírodná katastrofa, vojnový 

stav atď.) sa  rokovanie môže uskutočniť prostredníctvom on-line konferencie alebo za 

pomoci iných prostriedkov komunikačných technológií. Rokovanie prebieha v súlade s bodmi 

2. až 7. tohto článku. Z takéhoto rokovania VZ bude vyhotovený zvukový záznam alebo 

videozáznam, ktorý bude súčasťou dokumentácie z rokovania VZ. Prílohou zápisu z 

rokovania bude tiež zoznam prihlásených delegátov, ktorý bude overiteľný zvukovým 

záznamom alebo videozáznamom. V prípade tajnej voľby počas VZ bude táto zabezpečená 

digitálnou formou alebo písomnou formou tak, aby bola dodržaná podmienka tajnej voľby. 

Článok 5  

Rokovací poriadok Predstavenstva ZMS 

(11) V prípade, že sa rokovanie nemôže uskutočniť z mimoriadnych dôvodov (napr. 

zdravotné dôvody, karanténa, obmedzený pohyb, pandemická situácia, prírodná katastrofa, 

vojnový stav atď.), je možné uskutočniť rokovanie prostredníctvom on-line konferencie alebo 

za pomoci iných prostriedkov komunikačných technológií. V prípade takéhoto rokovania sa 

ďalej postupuje podľa bodov 3. až 5. tohto článku. Prílohou zápisu z rokovania je zoznam 

prihlásených na rokovanie. 
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Článok 6  

Rokovací poriadok Rady ZMS 

(4) V prípade, že sa rokovanie nemôže uskutočniť z mimoriadnych dôvodov (napr. zdravotné 

dôvody, karanténa, obmedzený pohyb, pandemická situácia, prírodná katastrofa, vojnový stav 

atď.), je možné uskutočniť rokovanie prostredníctvom on-line konferencie alebo za pomoci 

iných prostriedkov komunikačných technológií. 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tento Dodatok č. 1 k Organizačnému a rokovaciemu poriadku ZMS bol schválený per 

rollam dňa 7. októbra 2020 a týmto dňom nadobúda platnosť. Účinnosť nadobúda dňom 

podpisu predsedníčkou ZMS. 

 

(2) Dňom účinnosti tohto organizačného a rokovacieho poriadku ostáva v platnosti 

Organizačný a rokovací poriadok ZMS schválený Predstavenstvom ZMS v Banskej Bystrici 

dňa 18. apríla 2018, pričom sa dopĺňa o bod (8) v čl. 4, o bod (11) v čl. 5 a bod (4) v čl. 6. 

Zároveň sa aktualizuje čl. 8.  

 

V Starej Ľubovni, 07. októbra 2020  

 

 

Mgr. Františka Marcinová, PhD.  

predsedníčka ZMS 


