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Článok 1  
Základné ustanovenia 

 
1.1 Organizačný a rokovací poriadok je vypracovaný v súlade s platným 

znením stanov OZ Banícky spolok Spiš na základe ustanovení odseku 
5.14. stanov. 

1.2 Organizačný a rokovací poriadok spolu s volebným poriadkom je 
súborom základných pravidiel, ktorými sa riadia orgány OU Banícky 
spolok Spiš.   

1.3 Pri uplatňovaní jednotlivých ustanovení týchto dokumentov je 
rešpektovaný princíp dobrovoľnosti členstva v  spolku, alebo v jeho 
volených orgánoch. Rešpektuje sa tiež princíp, uvedený v ods. 4.4 
stanov o základných povinnostiach člena, čiže zásadu vzájomnej 
spolupráce a udržiavania priateľského a žičlivého spolužitia. 

1.4 Organizačný a rokovací poriadok, ako aj volebný poriadok a ich zmeny 
schvaľuje výbor v súlade s ods. 5.14 stanov. 

 
Článok 2 

Práva a povinnosti orgánov spolku 
 

2.1 Právomoci valného zhromaždenia spolku sú rozpracované v ods. 5.1 
stanov. Spôsob voľby členov výboru upravuje volebný poriadok. Počas 
zasadania valného zhromaždenia si plénum na návrh výboru, alebo na 
návrh ktoréhokoľvek prítomného člena spolku volí trojčlennú návrhovú 
komisiu, trojčlennú mandátovú komisiu a v prípade riadnych, alebo 
doplnkových volieb trojčlennú volebnú komisiu. Súčasťou návrhu je aj 
učenie predsedov jednotlivých komisii. 
 
Návrhová komisia sleduje priebeh schôdze a jeho súlad s programom 
zasadania. Na konci schôdze pripraví a valnému zhromaždeniu 
prednesie text uznesenia, ktorý obsahuje formuláciu všetkých záverov 
schôdze, odsúhlasených valným zhromaždením. Uznesenie vo forme 
zápisu, podpísaného všetkými členmi návrhovej komisie, odovzdá 
zvolenému predsedovi spolku do siedmich dní odo ukončenia valného 
zhromaždenia. 
 
Mandátová komisia zabezpečuje zápis prítomných členov spolku do 
prezenčných listín. Na základe toho určí počet prítomných členov a 
uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. 
 
Volebná komisia sa riadi platným volebným poriadkom a dbá na jeho 
dodržiavanie počas valného zhromaždenia. Na záver volieb predseda 
volebnej komisie prednesie plénu správu o výsledkoch volieb. Správu, 



podpísaná všetkými členmi volebnej komisie, odovzdá zvolenému 
predsedovi spolku najneskôr do 7 dní po valnom zhromaždení. 
 
Rokovanie valného zhromaždenia sa riadi ustanoveniami ods. 3.4 
tohoto poriadku. 

 
2.2 Členská schôdza sa riadi ustanoveniami ods. 5.3 stanov spolku. 

Rokovanie členskej schôdze upravuje ods. 3.5  tohoto poriadku. 
 
Členskú schôdzu zvoláva výbor, ktorý vypracuje jej program.  
 

2.3 Slávnostné zhromaždenie členov ako forma mimoriadnej členskej 
schôdze sa riadi vopred vypracovaným programom, ktorý pripraví 
výbor. Slávnostné zhromaždenie má zvyčajne kultúrnu, spoločenskú a 
reprezentačnú náplň a usporiadáva sa pri príležitosti osláv Dňa 
baníkov, alebo z inej príležitosti. 

 
2.4 Výbor Baníckeho spolku Spiš ako volený orgán sa riadi ustanoveniami 

ods. 5.6 a 5.7 stanov. Zodpovedá za prípravu programových 
dokumentov a ich plnenie v súlade so stanovami spolku. Zodpovedá za 
nakladanie s finančnými prostriedkami podľa príslušných zákonných 
ustanovení. 
Výbor pracuje v zložení, určenom ods. 5.7 stanov. Schádza sa na 
pravidelných mesačných schôdzach podľa vypracovaného 
harmonogramu. V prípade nutnosti sa schádza v úplnom zložení, alebo 
časť členov výboru na mimoriadnych schôdzach. Mimoriadne schôdze 
zvoláva predseda, alebo podpredseda spolku. 
Rokovanie výboru sa riadi rokovacím poriadkom (ods. 3.6). 
Rozhodnutia výboru sa prijímajú v jednotlivých bodoch programu 
konsenzom, v prípade rozporných stanovísk hlasovaním prítomných 
členov výboru. 
Na rokovania výboru je možné podľa potreby prizývať členov 
Baníckeho spolku Spiš, členov pracovných sekcií, predsedu alebo 
členov revíznej komisie, alebo iné osoby (hostí). 
Z rokovania výboru sa vyhotovuje zápis s uvedením prítomných členov 
výboru a presnou formuláciou prijatých záverov a úloh s uvedením 
konkrétnych nositeľov úlohy a termínu plnenia. 
 

2.5 Predseda spolku v súlade s kompetenciami, uvedenými  v ods. 5.8 
stanov má právomoci prvého štatutára, čiže právo podpisovať listiny 
zakladajúce zmluvné záväzky a podpisové právo pri nakladaní 
s finančnými prostriedkami spolku. 

 
Okrem týchto právomocí: 
- Vedie rokovania sám, alebo s určenými členmi výboru so 

zástupcami štátnej správy, miestnej samosprávy, Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskej banskej komory,  
partnerských organizácií a s inými subjektami. 

- O výsledkoch rokovaní vždy oboznamuje výbor spolku. 



- Vedie zasadania výboru, valného zhromaždenia, členskej, alebo 
mimoriadnej členskej schôdze, pričom túto kompetenciu 
v jednotlivých prípadoch môže po vzájomnej dohode, alebo 
z nutnosti (neprítomnosť, indispozícia) prenechať podpredsedovi 
spolku, alebo výkonnému tajomníkovi spolku. Spôsob vedenia 
schôdzí upravuje rokovací poriadok. 

- Zodpovedá za vypracovanie programu jednotlivých zasadaní a na 
ich dodržiavanie počas rokovania. 

- K jednotlivým bodom programu udeľuje slovo konkrétnym členom 
výboru, alebo prizvaným členom spolku, revíznej komisie, alebo 
hosťom. 

- Má právo odňať slovo počas rokovania v prípade, že diskusný 
príspevok nesúvisí s prerokovaným bodom programu. Diskusný 
príspevok zaradí do bodu „rôzne“ na záver schôdze. 

- Spolu s podpredsedom spolku formuluje prijaté závery a určuje 
zodpovednosť za ich plnenie pre členov výboru, alebo členov 
spolku do zápisu zo zasadania výboru. 

- Zvoláva mimoriadne schôdze výboru spolku. 
 
2.6     Podpredseda spolku
 

- V prípade neprítomnosti predsedu dočasne preberá kompetencie 
predsedu spolku. Po dohode s predsedom vedie rokovania výboru, 
prípadne iných zasadaní spojku. 

- Zúčastňuje sa rokovaní so zástupcami štátnej správy, miestnej 
samosprávy, Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, 
Slovenskej banskej komory,  partnerských organizácií a s inými 
subjektami. O výsledkoch rokovaní informuje členov výboru. 

- Zodpovedá za vypracovanie kalendária (ročného plánu) činnosti 
spolku a za rozpracovanie jednotlivých plánovaných úloh do 
konkrétnych postupov. 

- Koordinuje činnosť spolku so zámermi Združenia baníckych 
spolkov a cechov, presadzuje vybrané zámery Baníckeho spolku 
Spiš do plánu činnosti Združenia. 

- Koordinuje činnosť spolku so zámermi a záujmami mesta Spišská 
Nová Ves a ďalších kolektívnych členov spolku (mestá, obce, 
organizácie).  

- Zodpovedá za vypracovanie projektov a žiadostí o granty a dotácie. 
- Zodpovedá za styk s orgánmi štátnej správy a vypracovanie 

príslušných žiadostí a dokumentácie podľa zákona. 
- Zodpovedá za činnosť odborných sekcií, zriaďovaných pri výbore 

spolku. 
- Zodpovedá za informovanosť radových členov spolku o činnosti 

výboru. 
- Po ukončení jednotlivých bodov rokovania výboru formuluje 

uzávery a koncipuje úlohy s uvedením zodpovednosti a termínu 
plnenia. 

- Po dohode s predsedom spolku zvoláva zasadania výboru 
združenia. 



- Zodpovedá za prípravu dokumentov, podliehajúcich schváleniu 
valným zhromaždením spolku. 

 
2.7  Výkonný tajomník  
 

- V prípade neprítomnosti predsedu, alebo podpredsedu  dočasne 
preberá kompetencie predsedu spolku. Po dohode s predsedom a 
podpredsedom vedie rokovania výboru, prípadne iných zasadaní 
spolku. 

- Zúčastňuje sa rokovaní so zástupcami štátnej správy, miestnej 
samosprávy, Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, 
Slovenskej banskej komory, partnerských organizácií a s inými 
subjektami. O výsledkoch rokovaní informuje členov výboru. 

- Podieľa sa na vypracovaní programových dokumentov spolku. 
- Vedie zápisy zo zasadaní výboru, valného zhromaždenia a iných 

zasadaní členov spolku. Zodpovedá za ich distribúciu členom 
výboru v písomnej, alebo elektronickej forme. 

- Zodpovedá za propagáciu spolku vo verejnosti.  
- Vedie a ukladá agendu spolku, zodpovedá za jej prehľadnú 

archiváciu.  
- Vybavuje styk s orgánmi štátnej správy, samosprávy, kolektívnymi 

členmi, partnerskými organizáciami a inými subjektami. 
- Zabezpečuje registráciu spolku u notára pri uplatňovaní si podielu 

dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Zodpovedá za 
distribúciu príslušných tlačív potenciálnym darcom podielu dane a 
podanie tlačív na daňový úrad. 

- Po dohode s predsedom, alebo podpredsedom zvoláva zasadania 
výboru. 

 
2.8       Člen výboru poverený vedením ekonomickej agendy  (pokladník) 
 

- Jeho činnosť sa riadi ustanoveniami ods. 5.9 stanov. 
- Zodpovedá za vedenie účtovníctva spolku v súlade so zákonom o 

účtovníctve. 
- Spravuje pokladničnú hotovosť spolku a bankový účet. Má právo 

vyberať a vkladať finančné prostriedky na bankový účet so 
súhlasom predsedu spolku, alebo výboru spolku. 

- Na každej schôdzi výboru informuje členov výboru o stave finančnej 
hotovosti v pokladnici a na účte spolku a o spôsobe použitia 
finančných prostriedkov za sledované obdobie. 

- Zodpovedá za vyberanie členského od individuálnych a 
kolektívnych členov spolku. 

- Zodpovedá za používanie disponibilných finančných prostriedkov 
v súlade so zameraním činnosti Baníckeho spolku Spiš v zmysle 
platných stanov a valným zhromaždením odsúhlaseným plánom 
činnosti na príslušný rok. 

- Vedie účtovnú agendu a dohliada na využívanie prostriedkov 
získaných z dotácií a grantov, alebo prostriedkov získaných 
z fondov Európskej únie. 



- Spolupracuje pri vypracovaní ekonomickej a finančnej časti 
projektov a žiadostí o poskytnutie dotácií a pri ich hodnotení 
v hodnotiacich správach. 

- Zúčastňuje sa pri vypracovaní zmlúv a dohôd, pokiaľ ich 
predmetom je aj finančné vyrovnanie medzi zmluvnými stranami. 

- Vypracováva ročnú finančnú správu o hospodárení spolku a 
predkladá ju na schválenie valnému zhromaždeniu členov spolku. 

- Zastupuje spolok navonok vo vzťahu k finančným inštitúciam  a 
daňovému úradu. 

 
2.9    Revízna komisia

 
- Činnosť revíznej komisie upravuje ods. 5.11 a 5.12 stanov spolku. 
- Revízna komisia dohliada na súlad medzi činnosťou spolku a jej 

orgánov a  znením stanov spolku a vnútorných predpisov spolku.  
- Revízna komisia kontroluje hospodárenie spolku a vedenie účtovnej 

agendy v súlade so zákonom o účtovníctve. 
- Revízna komisia kontroluje účelnosť vynakladaných finančných 

prostriedkov v súlade so zameranim činnosti spolku a s plánom 
činnosti.  

- Revízna komisia dohliada na účelové používanie finančných 
prostriedkov získaných z dotácií v súlade s podmienkami ich 
poskytnutia. 

- Revízna komisia má právo kedykoľvek vykonať kontrolu 
hospodárenia spolku. 

- Predseda revíznej komisie má právo účasti na riadnom zasadaní 
výboru s hlasom poradným. 

- Revízna komisia vypracuje a predloží valnému zhromaždeniu 
výročnú správu o svojej činnosti. 

- Revízna komisia má právo v odôvodnených prípadoch podať 
valnému zhromaždeniu, alebo členskej schôdzi  návrh odvolanie 
jednotlivých členov výboru, alebo celého výboru. Za odôvodnený 
prípad sa považuje hrubé porušovanie stanov spolku, neplnenie si 
povinností vyplývajúcich zo stanov a vnútorných predpisov spolku, 
závažného porušenia finančnej disciplíny a neoprávneného 
nakladania s finančnými prostriedkami. 

- Členstvo v revíznej komisií je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore 
spolku. 

 
2.10      Člen výboru 
 

- Dodržiava ustanovenia ods. 5.10 stanov spolku. 
- Dobrovoľne prijíma a plní úlohy, prijaté na schôdzach výboru 

v určených termínoch, vypracováva správy a informuje o plnení 
úloh na zasadaní výboru. 

- Aktívne sa podieľa na vypracovaní koncepčných materiálov spolku, 
prispieva podnetmi a návrhmi pri koncipovaní úloh. 

- Má hlasovacie právo pri prijímaní úloh v prípade protichodných 
názorov vo výbore spolku. 



- Môže byť poverený vedením odbornej sekcie, alebo pracovného 
kolektívu pre vypracovanie konkrétnych materiálov, alebo 
zorganizovanie konkrétneho podujatia. 

 
2.11 Odborné sekcie 
 

- Vzhľadom na tematickú pestrosť činnosti Baníckeho spolku Spiš sa 
v rámci činnosti výboru zriaďujú odborné sekcie:  

• sekcia histórie baníctva  
• sekcia tradičných baníckych podujatí 
- Sekcie pozostávajú z člena výboru, povereného vedením sekcie a 

členov pracovného (resp. organizačného) kolektívu, ktorými môžu 
byť členovia výboru, členovia spolku, alebo prizvaní odborníci 
v danej oblastí. 

- Sekcia histórie baníctva sa zaoberá skúmaním a zhromažďovaním 
databázy o baníctve a s ním súvisiacimi odvetviami na Spiši 
v historickom kontexte. Informácie spracováva do štúdií, článkov, 
projektov, alebo knižných publikácií. Dokumentuje zachované 
technické pamiatky a zasadzuje sa o ich záchranu a využitie pri 
rozvoji poznávacieho turistického ruchu. Propaguje baníctvo ako 
súčasť kultúrneho dedičstva spišského regiónu. 

- Sekcia tradičných baníckych podujatí organizuje usporiadavanie  
tradičných  zvykových profesných osláv (Barborských dní, osláv 
Baníckeho dňa, šachtágov). Usiluje sa o ich obnovu a zachovanie 
ako súčasti kultúrneho odkazu minulosti. Podieľa sa na organizácii 
činnosti súborov rozvíjajúcich tradičné zvyky a baníckeho 
spevokolu. 

- V rámci sekciu môžu vzniknúť aj viaceré dočasné pracovné 
kolektívy, prípadne organizačné výbory,  zamerané na konkrétnu 
činnosť.  

- Vedúceho sekcie a jej členov určuje výbor na princípe 
dobrovoľného prijatia a vypracovania úlohy.  

- O práci sekcií, resp. pracovných  kolektívov informuje výbor vedúci 
sekcie. 

 
 

Článok 3 
Rokovací poriadok 

 
3.1 Rokovací poriadok určuje pravidlá priebeh a vedenie zasadaní valného 
zhromaždenia, členskej a mimoriadnej členskej schôdze, výboru spolku a 
revíznej komisie. 
 
3.2 Každá z uvedených foriem zasadaní členov sa riadi dopredu pripraveným 
programom, ktorý obsahuje informáciu o dátume, čase a mieste zasadania, 
druh zasadania, menoslov prítomných členov resp. hostí a body programu 
rokovania, prípadne iné závažné informácie. 
 



3.3 Uvedený program vo forme pozvánky musí byť doručený zavčasu všetkým 
účastníkom zasadania. Výbor a revízna komisia sa môže riadiť vlastnými 
dohodnutými pravidlami pre určenie termínov zasadania. 
 
3.4 Valné zhromaždenie sa riadi presným programom, v ktorom sa hodnotí 
činnosť za predchádzajúce obdobie, hospodárenie spolku, správa revíznej 
komisie a prijímajú programové dokumenty: plán činnosti (kalendárium 
podujatí), plánovaný rozpočet, ako aj iné závažné rozhodnutia. 
Valné zhromaždenie vedie predseda spolku, alebo ním poverený podpredseda, 
prípadne výkonný tajomník. Ten dbá o prísne dodržiavanie programu valného 
zhromaždenia a o vecnú disciplínu rokovania. Počas rokovania prednáša 
sprievodné slovo, rozhoduje o začatí a ukončení bodu programu a umožňuje 
hlasovanie podľa volebného poriadku. Udeľuje slovo jednotlivým členom 
výboru, určeným na prednesenie príslušných dokumentov, potom členom 
rokovacích komisií (volebná, mandátová, návrhová). K jednotlivým bodom 
programu, pokiaľ je to nutné, vyhlasuje diskusiu, alebo diskusiu vyhlasuje 
k viacerým bodom programu naraz. Na každom valnom zhromaždení sa umožní 
v bode „rôzne“ diskusia členov na ľubovoľnú tému, súvisiacu so stanovami a 
činnosťou spolku, pričom relevantné návrhy z tejto diskusie budú spracované 
v uznesení z valného zhromaždenia a rozpracované do činnosti výboru ako 
záväzné úlohy.  
Každý z predložených dokumentov a uznesenie schvaľuje valné zhromaždenie 
priamym hlasovaním, pričom za schválený je považovaný dokument , s ktorým 
súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov spolku. 
 
3.5 Členská schôdza sa riadi analogickými princípmi, ako valné zhromaždenie, 
nezhodnocuje však činnosť za predchádzajúce obdobie. Schôdzu riadi 
predseda spolku, alebo ním poverený podpredseda, alebo výkonný tajomník. 
Priebeh schôdze sa riadi dopredu stanoveným programom, umožňujúcim 
diskusiu k predneseným materiálom. Zo schôdze výkonný tajomník vyhotoví 
zápis. 
 
3.6 Riadne zasadania výkonného výboru majú presne stanovené termíny. 
Schôdzu výboru vedie predseda, prípadne po vzájomnej dohode podpredseda, 
alebo výkonný tajomník spolku.  
Rokovanie pozostáva z: 
• Prezentácie prítomných členov zápisom do pripraveného zoznamu, 
• Zhodnotenia prijatých úloh z predchádzajúcej schôdze, pričom predseda 
vyzýva zodpovedných členov výboru na zhodnotenie plnenia, 
• Prijímania nových úloh, ktoré vyplývajú z ročného plánu (kalendária 
podujatí) spolku, z uznesenia valného zhromaždenia, alebo z aktuálnej situácie 
plnenia už prijatých úloh. Úlohy sa prijímajú konsenzom, alebo hlasovaním (v 
prípade protichodných názorov) prostou väčšinou prítomných členov výboru. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda spolku, v jeho neprítomnosti 
podpredseda spolku. Úlohy formuluje predseda alebo podpredseda spolku 
s určením zodpovednosti a termínu plnenia. 
• Diskusie ku každému z prerokovaných bodov, pričom do diskusie sa môže 
zapojiť každý člen výbor prihlásením sa dvihnutím ruky. Diskusný príspevok je 
možné začať až po výzve predsedajúceho schôdze. 



• Na záver zasadania výkonný tajomník prednesie predbežne sformulovaný 
zápis z rokovania. Čistopis zápisu sa doručí (v tlačenej, alebo elektronickej 
podobe) jednotlivým členom výboru a predsedovi revíznej komisie. 
 
3.7 Revízna komisia zasadá podľa potreby na základe výzvy predsedu komisie. 
Spôsob a náplň rokovania určuje predseda revíznej komisie. 
Rozhodnutia komisie sa prijímajú konsenzom, alebo hlasovaním. V prípade 
rovnosti hlasov rozhoduje predseda komisie. 
S rozhodnutiami revíznej komisie oboznamuje jej predseda výbor spolku vždy 
v písomnej forme a to buď na schôdzi výboru, alebo doručením do sídla 
výboru. 
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