
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
BANÍCKY SPOLOK SPIŠ  

 
 

Článok 1 
Názov a sídlo spolku, právne postavenie 

 
 

1.1. Názov občianskeho združenia: Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves 
 
1.2. Sídlo: Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 21, PSČ 052 01 
 
1.3. Právne postavenie: Občianske združenie podľa ustanovení zákona č. 
83/1990 Z. „o združovaní občanov…“ v znení neskorších úprav. 
 

Článok 2 
Cieľ a činnosť 

 
 

2.1. Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves je nezisková mimovládna 
nepolitická organizácia, ktorá združuje na báze dobrovoľnosti záujemcov o 
históriu a súčasnosť baníctva a s ním súvisiacich odvetví na Spiši.  
 
2.2. Cieľom Baníckeho spolku Spiš je zachovávanie a propagovanie histórie 
baníctva, úpravy a spracovania nerastov, ochrana s tým súvisiacich 
technických pamiatok v súlade so zásadami ochrany životného prostredia a 
krajiny, zhromažďovanie, spracovanie a publikovanie informácií o histórii 
baníctva. Cieľom združenia je aj zachovávanie baníckych tradícií a zvykov a 
podpora ich rozvíjania inými subjektami. Spolok sa usiluje o vytváranie 
pozitívneho prostredia pre geológiu a baníctvo v súlade so zásadami trvalo 
udržateľného rozvoja. 
 
2.3. Banícky spolok Spiš sa podieľa na koncipovaní  a napĺňaní legislatívnych 
úprav, týkajúcich sa banskej činnosti pri úprave starých banských diel a 
objektov pre muzeálne účely. 
 
2.4. Banícky spolok Spiš propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti 
formou článkov v regionálnej tlači a v odborných periodikách, vo vydávaných 
publikácií, organizovaním výstav a verejných expozícií. Usiluje sa, aby 
propagácia baníckych tradícií sa stala súčasťou širšie koncipovaných 
regionálnych zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu. 
 
2.5. Banícky spolok Spiš nadväzuje kontakty a spoluprácu so Slovenskou 
banskou komorou a ďalšími podobne zameranými združeniami na Slovensku, 
alebo v zahraničí. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov sa 
spolok môže stať členom Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. 
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2.6. Banícky spolok Spiš spolupracuje so spišskými mestami a obcami 
s baníckou tradíciou ako so svojimi kolektívnymi členmi, alebo na základe 
iných dohodnutých podmienok.  
 
2.7. Banícky spolok Spiš spolupracuje s regionálnymi muzeálnymi inštitúciami, 
Obvodným banským úradom Spišská Nová Ves, rezortnými orgánmi štátnej 
správy, banskými a geologicko-prieskumnými firmami v regióne pri 
presadzovaní ochrany  banských technických pamiatok, technickej, písomnej a 
mapovej dokumentácie a historických artefaktov.  
 

Článok 3 
Vznik a zánik členstva 

 
3.1. Členom Baníckeho spolku Spiš sa môže stať každý občan SR a každá 
právnická osoba (organizácia, mesto, obec, záujmové združenie), ktorá sa 
stotožňuje s týmito stanovami. Členstvo vzniká podaním vlastnoručne 
podpísanej prihlášky individuálneho člena, alebo štatutárnym zástupcom 
kolektívneho člena a zaplatením členského príspevku. 
 
3.2. Členstvo je dobrovoľné a nie je obmedzené profesným zameraním, 
sociálnym statusom, ani príslušnosťou ku vekovej kategórií. 
 
3.3. Členstvo zaniká písomným odhlásením sa člena, nezaplatením členského 
ani po opakovanej upomienke, zrušením členstva pre opakované porušenie 
stanov, úmrtím individuálneho člena, alebo zánikom kolektívneho člena. 
Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie členských príspevkov, alebo ich 
častí. 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti členov 

 
4.1. Každý člen združenia (individuálny, alebo oprávnený zástupca 
kolektívneho člena) má právo zúčastniť sa na práci Baníckeho spolku Spiš, 
voliť  a  byť voleným do orgánov združenia. Každý člen má právo kedykoľvek 
vystúpiť zo spolku bez uvedenia dôvodov. Rovnako má právo vzdať sa funkcie 
vo volených orgánoch z vlastného rozhodnutia. 
 
4.2. Každý člen združenia má právo vyjadrovať návrhy a pripomienky k činnosti 
spolku a navrhovať konštruktívne zmeny plánu činnosti. 
 
4.3. Každý člen má právo byť informovaný o všetkých aktivitách spolku 
a vyjadrovať sa k ním na členskej schôdzi. Člen má právo zúčastniť sa na 
akciách, ktoré spolok organizuje, podieľať sa na ich príprave a organizácii. Má 
právo využívať spoločne nadobudnuté informačné materiály. 
 
4.4. Povinnosťou každého člena je dodržiavať stanovy spolku, platiť členské 
príspevky, spolupracovať pri plnení cieľov spolku a udržiavať priateľské a 
žičlivé spolužitie v Baníckeho spolku Spiš a medzi jednotlivými členmi. 
V prípade zvolenia do orgánov spolku je povinný vykonávať svoju funkciu 
svedomito, bez nároku na odmenu. 
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4.5. Dôvodom pre zrušenie členstva je opakované porušenie stanov spolku. 
O zrušení členstva rozhoduje hlasovaním členská schôdza pri nadpolovičnej 
účasti členov. Dôvodom pre odvolanie z funkcie je neplnenie si povinnosti 
funkcionára v príslušnom orgáne spolku. O odvolaní z funkcie rozhoduje 
členská schôdza pri nadpolovičnej účasti členov hlasovaním. 
 

 
 

Článok 5 
Orgány združenia 

 
5.1. Orgánmi Baníckeho spolku Spiš sú: členská schôdza, mimoriadna členská 
schôdza, valné zhromaždenie členov, výbor a revízna komisia. 
 
5.2. Členská schôdza sa schádza podľa potreby. Členskú schôdzu zvoláva 
výbor Baníckeho spolku Spiš. Termíny členských schôdzi stanovuje ročný plán 
činnosti, výbor spolku môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o 
mimoriadnom zvolaní členskej schôdze. Členská schôdza okrem odbornej 
náplne prejednáva bežné záležitosti spolku a prijíma operatívne rozhodnutia. 
O schválení príslušného rozhodnutia rozhoduje nadpolovičná väčšina 
prítomných členov spolku. 
 
5.3. Jednou z foriem mimoriadnej členskej schôdze je slávnostné 
zhromaždenie členov, spravidla venované sviatku baníkov - Baníckemu dňu.  
 
5.4. Valné zhromaždenie členov sa schádza v poslednom mesiaci kalendárneho 
roka, alebo v prvom mesiaci nasledujúceho roku. Prejednáva a schvaľuje 
výročnú správu, ročnú účtovnú uzávierku a správu revíznej komisie. Valné 
zhromaždenie členov schvaľuje plán činnosti a rozpočet na budúci rok. Volí na 
obdobie 3 rokov predsedu, členov výboru a revíznu komisiu. Určuje na 
nasledujúci rok výšku členských príspevkov. Má právo rozhodnúť o zmene 
stanov, prípadne o zániku združenia. O schválení príslušného rozhodnutia 
rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov spolku pri hlasovaní.  
 
5.5. Výbor môže v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadne valné 
zhromaždenie členov. Mimoriadne valné zhromaždenie členov má rovnaké 
právomoci, ako sú uvedené v bode 5.3. stanov. 
 
5.6. Výbor je voleným orgánom spolku, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 
valnému zhromaždeniu členov. Výbor organizuje činnosť združenia a zaisťuje 
plnenie  ustanovení, prijatých valným zhromaždením členov, prípadne 
členskou schôdzou. Zabezpečuje, aby činnosť združenia prebiehala v súlade 
so stanovami. Výbor pripravuje návrh plánu činnosti, rozpočtu a vypracuje 
ročnú správu o vykonanej činnosti a hospodárení spolku. Rozhodnutia vo 
výbore sa prijímajú konsensom, alebo hlasovaním členov výboru. 
 
5.7. Výbor sa skladá z volených zástupcov členov: z predsedu spolku, 
podpredsedu spolku, pracovníka povereného vedením ekonomickej agendy a 
pokladnice spolku (pokladníka), štyroch členov výboru (zvolených 
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z individuálnych členov, alebo menovite určených zástupcov kolektívnych 
členov, obcí a iných združení). Výbor zasadá podľa aktuálnej potreby. 
 
5.8. Predseda spolku vykonáva svoju funkciu vždy v súlade so stanovami 
združenia a s prijatým ročným plánom. Predseda spolu s podpredsedom 
a pokladníkom zastupujú spolok navonok a majú právomoci štatutárneho 
orgánu: môžu podpisovať listiny, zakladajúce zmluvné záväzky. V prípade 
zriadenia bankového účtu majú podpisové právo pri nakladaní s uloženými 
finančnými prostriedkami.  
 
5.9. Člen výboru poverený vedením ekonomickej agendy zodpovedá za vedenie 
účtovníctva spolku v súlade so zákonom o účtovníctve. Spravuje pokladničnú 
hotovosť a zodpovedá za použitie finančných prostriedkov v súlade so 
stanovami a plánom činnosti spolku. Na konci roka vypracuje ročnú správu o 
hospodárení a predkladá ju valnému zhromaždeniu členov.  
 
5.10. Ostatní členovia výboru spolupracujú s predsedom a podpredsedom 
spolku pri koncipovaní plánu činnosti a vypracovaní konkrétnych koncepčných 
materiálov. Výbor má právo poveriť svojich členov, alebo iných členov spolku  
vedením pracovných kolektívov (pracovných sekcií), zostavených z členov 
spolku pre spracovanie konkrétnych materiálov, alebo pre plnenie konkrétnych 
úloh. 
 
5.11. Revízna komisia má minimálne troch člena, pričom jeden člen je voleným 
predsedom revíznej komisie. Revízna komisia kontroluje hospodárenie spolku 
a dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov zo strany orgánov spolku. Má 
právo kedykoľvek uskutočniť kontrolu hospodárenia spolku, vedenia 
účtovných dokladov a iných hospodárskych položiek. Predseda revíznej 
komisie má právo zúčastňovať sa na zasadaní výboru s hlasom poradným. 
Revízna komisia vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu členov výročnú 
správu o svojej činnosti. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému 
zhromaždeniu členov. 
 
5.12. Revízna komisia má právo v odôvodnených prípadoch podať členskej 
schôdzi, alebo valnému zhromaždeniu členov návrh na odvolanie jednotlivých 
členov výboru, alebo celého výboru, ak si neplnia svoje povinností, alebo 
porušujú stanovy spolku. O odvolaní rozhoduje uznášaniaschopná členská 
schôdza hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
 
5.13. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spolku. 
 
5.14. Pravidlá volieb do orgánov spolku upravuje volebný poriadok, vnútorný 
režim činnosti a vzájomné vzťahy upravuje rokovací poriadok, schválený 
výborom spolku. 

 
Článok 6 

Zásady hospodárenia spolku 
 

6.1. Za hospodárenie spolku podľa rozpočtu, schváleného valným 
zhromaždením spolku, zodpovedá výbor. 

 4



6.2. Príjmy Baníckeho spolku Spiš pozostávajú z: členských príspevkov, 
účelových príspevkov členov, sponzorských príspevkov a darov, grantov, 
dobrovoľných príspevkov individuálnych a kolektívnych členov, príspevkov 
samosprávnych orgánov a štátnych orgánov, poukázanej časti dane z príjmov 
fyzických a právnických osôb, vstupného z výstav a prezentačných akcií, 
výnosov z dobrovoľnej príležitostnej práce (brigád) členov.  
 
6.3. Členom spolku, ani členom výboru neprislúcha podiel z hospodárenia 
spolku, a to ani v prípade jeho zániku.  
 
6.4. Prostriedky Baníckeho spolku Spiš môžu byť použité iba v súlade so 
stanovami združenia. 
 
6.5. Banícky spolok Spiš si môže zriadiť bankový účet. 
  

 
Článok 7 

Zánik združenia 
 

7.1. Spolok zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným 
združením podľa odstavca 5.4. týchto stanov. 
 
7.2. Rozhodnutie o zániku a o naložení s majetkom po zániku prijme 
mimoriadne zvolané valné zhromaždenie členov. Na likvidáciu zostatku 
hotovosti, vysporiadanie záväzkov a pohľadávok určí zodpovedného 
likvidátora, ktorý postupuje v zmysle platných zákonov. Likvidátor zabezpečí 
oznamovaciu povinnosť voči Ministerstvu vnútra SR v lehote do 15 dní po 
ukončení likvidácie.  

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením 
členov. 
 
8.2. Banícky spolok Spiš Spišská Nová Ves vzniká dňom jeho registrácie na 
Ministerstve vnútra SR. 
 
8.3. Banícky spolok Spiš môže byť kolektívnym členom tuzemských, alebo 
zahraničných organizácií, alebo zväzov s analogicky zameranou činnosťou. 
 
Prerokované a schválené zhromaždením záujemcov o založenie Baníckeho spolku Spiš v Spišskej Novej 
Vsi  dňa: 19.1.2008 
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