Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Kammerhofská 20, 969 01 Banská Štiavnica

Zásady
vnútorných a vonkajších vzťahov Združenia

Schválené dňa 8. novembra 2016 výkonným výborom Združenia

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska (ďalej len „Združenie“) je v zmysle
schválených stanov dobrovoľným, verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým
a nepolitickým združením baníckych spolkov a cechov, ktoré pôsobí na území Slovenskej
republiky.
V rámci svojej činnosti sa riadi stanovami Združenia, zabezpečuje vnútornú komunikáciu
medzi členmi Združenia a komunikáciu navonok (partnerské organizácie, orgány štátnej
správy a samosprávy a pod.)
Do pôsobnosti Združenia tiež patrí na základe niektorých zákonov a vyhlášok aj predkladanie
návrhov a žiadostí ústredným orgánom štátnej správy. Cieľom týchto zásad je určiť jednotné
postupy a termíny na ich predkladanie orgánom Združenia a zároveň určiť zásady
komunikácie vo vnútri Združenia a navonok.
Ide predovšetkým o nasledujúce prekladanie návrhov a žiadostí:
1. Návrhy na rezortné vyznamenanie „Za zachovanie tradícií“

Postup navrhovania a udeľovania tohto vyznamenania upravuje Smernica č. 1/2014
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. mája 2014 o udeľovaní čestných
odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky zamestnancom v odvetviach baní,
naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu.
Pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, naftárov, hutníkov a geológov, pri príležitosti
životných jubileí a pri iných výnimočných udalostiach môže minister hospodárstva Slovenskej
republiky udeliť čestný odznak ministra hospodárstva „Za zachovanie tradícií“ členom
baníckych spolkov a iným právnickým osobám a fyzickým osobám vrátane zahraničných za
prínos pre uvedené odvetvia.
Podľa Čl. 2 smernice sa na navrhnutie za kandidáta na udelenie čestného odznaku
ustanovujú tieto podmienky:
b) pre členov spolkov a Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a združení
propagujúcich históriu baníctva, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu v
rámci rozvoja cestovného ruchu (ďalej len „združenia“):
„Za zachovanie tradícií“ - členstvo v rámci združenia minimálne päť rokov a aktívne
podieľanie sa na udržiavaní tradícií.
c) pre iné právnické osoby a fyzické osoby vrátane zahraničných:
„Za zachovanie tradícií“ - mimoriadny prínos pre propagáciu odvetví baníctva, naftového
priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu.
V kalendárnom roku môže Združenie navrhnúť najviac dvoch svojich členov, ktorí spĺňajú
podmienky uvedené v čl. 2 písm. b) na udelenie čestného odznaku na celoštátnych oslavách
Dňa baníkov.
Minister môže mimoriadne udeliť čestný odznak mimo celoštátnych osláv Dňa baníkov aj
z vlastného rozhodnutia, za mimoriadny prínos a za dlhoročnú obetavú prácu v odvetviach
baníctva, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu.
Návrhy na udelenie čestného odznaku členom spolku, združení, iným právnickým osobám a
fyzickým osobám predkladá ministerstvu Združenie na návrh baníckeho spolku alebo cechu
registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa vzoru uvedeného v prílohe k
smernici do 15. apríla kalendárneho roka v dvoch vyhotoveniach (vzor je v prílohe č. 1).

Termín predkladania návrhov jednotlivých spolkov a cechov, združených v ZBSCS
výkonnému výboru Združenia sa preto určuje do 1. marca príslušného roka.
Návrhy musia obsahovať všetky náležitosti uvedené vyššie.
Výkonný výbor Združenia po posúdení úplnosti všetkých doručených návrhov ich následne
v termíne určenom vyhláškou predloží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.
2. Žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MH SR podľa § 2 písm. a) a § 3 ods. 1

a 2 Zákona č. 71/2013
Uvedený zákon z 19. marca 2013 upravuje podrobnosti poskytovania dotácií v pôsobnosti
ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Podľa § 2 tohto zákona možno poskytnúť mimo iného dotáciu z rozpočtovej kapitoly
ministerstva na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto zákonom a
osobitným predpisom na podporu:
a) baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti,
úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti.
Podľa § 3 zákona:
(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a
nerudnom baníctve na
e) publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok,
budovanie náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj
tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie,
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu (ďalej
len „poverená organizácia“) alebo reprezentatívnemu združeniu baníckych spolkov a
cechov.
§ 9 zákona hovorí o obsahu a spôsobe predkladania žiadosti o dotáciu:
(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe
podpísaná zaručeným elektronickým podpisom vrátane jej príloh podľa § 10.
(2) Žiadosť obsahuje
d) ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho
orgánu.
(3) Žiadosť obsahuje aj
a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b) výšku požadovanej dotácie,
c) súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri
mesiace,
d) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom
bola podaná žiadosť,
e) schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie
banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít
podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej
prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e).
Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne Združenie baníckych spolkov
a cechov Slovenska ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.
Termín predkladania žiadostí jednotlivých spolkov a cechov, združených v ZBSCS
výkonnému výboru Združenia sa preto určuje do 15. januára kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.
Žiadosti musia obsahovať všetky náležitosti uvedené vyššie.
Výkonný výbor Združenia po posúdení úplnosti všetkých doručených žiadosti ich následne
v termíne určenom zákonom predloží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.
3. Čestný odznak sv. Barbory

Ceny udeľuje Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska ( ďalej len ZBSCS).
Kategórie pre udelenie Čestného odznaku sv. Barbory:
1. Zachovávanie baníckych zvykov a tradícií
2. Ochrana a záchrana banských a hutníckych technických pamiatok
3. Publikačná a propagačno-informačná činnosť
4. Cena za celoživotné dielo
5. Mimoriadna cena
Ročník udeľovania Čestného odznaku sv. Barbory v kategóriách 1-4 vyhlasuje predseda
Združenia na základe rozhodnutia Výkonného výboru. Informácia o termíne a podmienkach
návrhov na udeľovanie tohto ocenenia a dátume uzávierky návrhov sa zverejní na
internetovej stránke ZBSCS. Termín vyhlásenia ročníka je tri mesiace pred konaním stretnutia
banských miest a obcí Slovenskej republiky.
Formulár návrhu nominácie obsahuje:
- meno, názov, adresu, telefón navrhovateľa,
- meno, názov, adresu, telefón nominovaného,
- kategóriu, do ktorej navrhovateľ navrhuje nominovaného,
- podrobné zdôvodnenie nominácie.
Nominovať kandidátov môžu členovia Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska a
profesné organizácie baníctva, hutníctva a železiarstva.

O udelení cien v jednotlivých kategóriách rozhoduje Výkonný výbor Združenia.
Slávnostné vyhlásenie ocenených a odovzdanie cien sa uskutoční obvykle v rámci stretnutia
banských miest a obcí Slovenska, alebo pri inej vhodnej slávnostnej príležitosti. Cenu
odovzdávajú zástupcovia organizátora a ZBSCS.

Vnútorná a vonkajšia komunikácia orgánov Združenia sa bude riadiť podľa nasledovných
zásad:
4. Zásady evidencie pošty pre predstaviteľov Združenia

Každý z funkcionárov VV a to: podpredsedovia, výkonný tajomník, šéfredaktor MR,
predseda pracovnej komisie SBC si bude viesť korešpondenciu v svojej pôsobnosti
zodpovednosti a činnosti pod svojim označením a v poštovej knihe (napr. korešpondencia
s miestne príslušnými spolkami, obcami, MR s nakladateľstvom, prispievateľmi atď). Oficiálne
listy za Združenie budú vedené v centrálnej korešpondencii a podpisované predsedom
Združenia, tak ako je doteraz. K vedeniu evidencie v poštových knihách sa prideľujú
nasledovné značky, najneskôr od 1.1.2015 (za lomítkom bude vždy príslušný kalendárny rok):
Predseda Združenia:
P001/2015
1.podpredseda:
1P001/2015
2.podpredseda:
2P001/2015
Výkonný tajomník:
T001/2015
Šéfredaktor MR:
MR001/2015
Predseda PKSBC:
SBC001/2015
Za VV:
VV001/2015 (Ing.R.Podoba)
5. Zásady používania názvu Združenia a orgánov Združenia v písomnom styku
a dokumentoch Združenia
Názov Združenia: Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Veľké začiatočné písmeno (Z) sa používa aj v strede vety.
Skrátený názov v interných dokumentoch: Združenie
Veľké začiatočné písmeno (Z) sa používa aj v strede vety.
Skrátený názov je možné používať výlučne v interných dokumentoch Združenia a v internom
písomnom styku.
Skratka Združenia: ZBSCS
Označenie orgánov Združenia:
Predseda Združenia na začiatku vety, predseda Združenia v strede vety.
Rada Združenia na začiatku vety, rada Združenia v strede vety.
Výkonný výbor Združenia na začiatku vety, výkonný výbor Združenia v strede vety.
Príloha č. 1

VZOR
Návrh na udelenie čestného odznaku ministra hospodárstva Slovenskej republiky
Názov názov baníckeho spolku, alebo združenia spolu s registračným číslom MV SR pod
ktorým je združenie alebo spolok registrovaný, ktorý návrh predkladá:
Názov navrhovaného vyznamenania:
Priezvisko, meno, tituly navrhnutého kandidáta a u právnických osôb ich identifikačné znaky:
Dátum narodenia:
Národnosť:
Štátna príslušnosť:
Stručný životopis:

Charakteristika – zdôvodnenie návrhu:

Dátum a podpis navrhovateľa:

