
Únia múzeí v prírode 
- odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku pre múzeá v prírode  

 
Organizačný a rokovací poriadok  

 
I. Základné ustanovenie 

Únia múzeí v prírode  - odborná komisia pre múzeá v prírode Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len 
UMP) je zriadená v súlade s čl. 12 Stanov Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len ZMS) a rozhodnutím 
Predstavenstva ZMS zo dňa 10.12.2013 za účelom plnenia úloh ZMS. 

V tejto súvislosti sú múzeá v prírode definované ako vedecké zbierky vo voľnej prírode rôznych 
variantov konštrukcií a usporiadania, ktoré ako konštrukčné a funkčné jednotky objasňujú súvislosti 
vzniku a vývoja historického sídelného prostredia, obydlí, hospodárenia a výroby.  

II. Predmet činnosti 

Predmetom činnosti UMP je najmä: 
1. vytvorenie platformy pre výmenu vedeckých, technických, praktických i organizačných 

skúseností, súvisiacich s činnosťou múzeí v prírode na Slovensku i v zahraničí 
2. prezentácia činnosti múzeí v prírode na Slovensku pre odbornú i laickú verejnosť 

III. Členstvo 

1. Členmi UMP sa môžu stať odborní pracovníci členských múzeí príslušnej profesie a zamerania 
na základe písomnej prihlášky. Na činnosti UMP sa môžu podieľať aj odborníci z iných inštitúcií, 
resp. ako súkromné osoby. Členstvo schvaľuje Výbor UMP v súlade s čl. 12. ods. 5  Stanov ZMS. 

2. Členstvo v UMP zaniká v prípade:  
a) oznámením o ukončení členstva 
b) neospravedlnenej neúčasti na troch zasadnutiach UMP 
c) pasívneho prístupu k činnosti 
d) úmrtím člena 

3. Členstvo v  komisii je čestné, bez nároku na odmenu. 

IV. Organizačná štruktúra 

1. Na prvom zasadaní komisie, ktoré zvoláva prípravný výbor, poverený zakladajúcimi členmi 
UMP, je zvolený Výbor UMP na čele s predsedom, ktorý bude navonok reprezentovať 
a organizačne zabezpečovať aktivity napĺňajúce predmet činnosti UMP. 

2. Výbor UMP tvoria predseda, podpredseda a tajomník. Predseda koordinuje činnosť UMP, 
zvoláva zasadnutia a vedie ich. V prípade potreby predsedu zastupuje podpredseda. Tajomník 
vedie písomnú agendu UMP. 

3. Výbor UMP je volený zasadnutím UMP na obdobie 3 rokov. 
4. Členstvo vo Výbore UMP zaniká 

a) písomným oznámením člena Výboru UMP o ukončení činnosti 
b) písomným oznámením UMP, schváleným zasadnutím UMP o ukončení členstva vo 

Výbore UMP kvôli neplneniu si povinností 
c) úmrtím člena 

5. Členstvo vo Výbore UMP je čestné, bez  nároku na odmenu. 
6. Výbor UMP zodpovedá za svoju činnosť zasadnutiu UMP. 

 



V. Rokovací poriadok 

1. Zasadnutia UMP sa konajú spravidla raz za rok, v prípade potreby viackrát. 
2. Zasadnutie UMP zvoláva  predseda písomnou pozvánkou najneskôr 15 dní pred termínom jeho 

konania.  
3. V prípade potreby môže byť zasadnutie UMP zvolané rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny 

všetkých členov. 
4. Zasadnutie UMP je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak po 

uplynutí jednej hodiny od určeného termínu konania na zasadnutí nie je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov, zasadnutie sa stane uznášaniaschopným nezávisle od počtu 
prítomných členov. Rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. 

5. Zasadnutie UMP vedie predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda. 
6. Zasadnutie UMP navrhuje a schvaľuje rámcový plán činnosti.  
7. Zasadnutie UMP volí predsedu a členov Výboru UMP.  
8. Zasadnutia Výboru UMP sa konajú spravidla dvakrát do roka, v prípade potreby viackrát. 
9. Zasadnutie Výboru UMP je uznášaniaschopné v prípade účasti všetkých jeho členov.  
10. Na zasadnutie UMP a Výboru UMP môžu byť prizývaní experti s hlasom poradným. 
11. Zo zasadnutia UMP a Výboru UMP sa vedú zápisnice. 

V. Finančné zabezpečenie 

1. Finančné náklady spojené s činnosťou UMP sú v rozpočte ZMS. Financovanie sa riadi 
rozpočtovými pravidlami pre činnosť sekcií a komisií schválenými Predstavenstvom ZMS na 
príslušný rok. 

2. Členovia Výboru UMP majú nárok na úhradu cestovných nákladov v rámci vyčleneného 
finančného limitu na činnosť UMP. 

VI. Záverečné ustanovenie 

1. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia  
Zasadnutím UMP. 

2. Pri neplnení úloh resp. nečinnosti UMP rozhoduje o jej zániku Predstavenstvo ZMS. 
 
 
 
 
V Martine dňa 19.2.2014.    

 


