Novobanský banícky spolok, Námestie slobody1, 96801 Nová Baňa

SMERNICA
na udeľovanie ocenení Novobanského baníckeho spolku

Čl. I
POSLANIE, ÚČEL A UPLATŇOVANIE SMERNICE
Bod 1.
Úvodné ustanovenie
Smernica na udeľovanie ocenení Novobanského baníckeho spolku (ďalej len „Smernica“) je
základným dokumentom Novobanského baníckeho spolku, ktorý upravuje udeľovanie ocenení
jednotlivcom a kolektívom za pomoc a aktívnu prácu v spolku a na úseku zachovávania a rozvíjania
baníckych tradícií a baníckych pamiatok v meste Nová Baňa.
Súvisiace dokumenty:
Stanovy Novobanského baníckeho spolku.

Bod 2.
Účel
Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu, schvaľovaní a udeľovaní ocenení
Novobanského baníckeho spolku. Smernicu prerokováva a schvaľuje Valné zhromaždenie
Novobanského baníckeho spolku. Zmeny v Smernici sa uskutočňujú dodatkami, ktoré prerokováva
a schvaľuje Valné zhromaždenie .

Bod 3.
Uplatňovanie Smernice
Podľa tejto Smernice možno udeliť ocenenie jednotlivcom, a to členom i nečlenom Novobanského
baníckeho spolku, a kolektívom (iným organizáciám, sponzorom a pod.), ktorí svojou činnosťou
aktívne podporujú prácu spolku a svojou prácou aktívne prispievajú k zachovávaniu baníckych
tradícií a baníckych pamiatok v meste Nová Baňa, prezentujú výsledky spolku a mesta Nová Baňa na
verejnosti, v rámci okresu, kraja, republiky atď.

Čl. II
OCENENIE
Bod 1.
Medaila, diplom
Ocenenie v zmysle tejto smernice je morálne. Ocenenie jednotlivcov i kolektívov je rovnaké. Skladá
sa z dvoch samostatných častí: medaile a diplomu. Samotná medaila má tvar kruhu a nesie názov
(rytinu) Pamätná medaila Isaaca Pottera. (viď prílohu č.1). Je umiestnená v krabičke a súčasne
prispôsobená na nosenie na uniforme.
Diplom má veľkosť A4, jeho podklad tvorí historická tlač vysvedčenia banského majstra udeľovaného
Baníckym cechom v Novej Bani, v popredí sa uvádza názov ocenenia, meno oceneného a dôvod
ocenenia. Diplom sa opatrí pečaťou Novobanského baníckeho spolku. Diplom podpisuje predseda
spolku. (vid prílohu č.2)

Bod 2.
Návrh na udelenie ocenenia a schvaľovanie
Návrh na udelenie ocenenia môže podať ktorýkoľvek člen Novobanského baníckeho spolku. V návrhu
na ocenenie sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia oceneného, dĺžka trvania členstva
v spolku, zhodnotenie činnosti a dôvod, za ktorý má byť menovanému ocenenie udelené. Návrh na
udelenie ocenenia sa podáva písomne na predpísanom tlačive (viď prílohu č.3).
Návrh posudzuje, prerokováva a schvaľuje Správna rada na svojom riadnom (príp. mimoriadnom)
zasadnutí. O udelení ocenenia sa rozhoduje hlasovaním. Návrh na udelenie ocenenia je schválený, ak
zaň hlasujú aspoň 2/3 prítomných členov Správnej rady.
Bod 3.
Odovzdanie ocenenia
Ocenenie sa ocenenému (oceneným) odovzdáva slávnostne na Valnom zhromaždení Novobanského
baníckeho spolku, príp.na slávnostných zhromaždeniach ako sú napr.: šachtág, oslavy, významné
výročia apod.
Ocenenie predáva predseda spolku, príp. ním poverená osoba.
Finančná odmena k odovzdaniu ocenenia neprislúcha.
Bod 4.
Podmienky získania a zásady udeľovania ocenení
Ocenenie možno uložiť za významné alebo dlhodobé aktivity, ako napr. za:
•
•
•

aktívnu prácu v Novobanskom baníckom spolku,
za dlhoročnú aktívnu prácu pri vykonávaní funkcií v spolku,
k okrúhlym životným jubileám. (50, 60, 70 rokov a viac),

•
•
•
•
•

za odbornú, organizačnú, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť,
za zvlášť významný podiel pri rozvoji vzájomnej spolupráce a propagácie spolku mimo
okresu, kraja a v zahraničí,
za starostlivosť o historické a kultúrne pamiatky spojené s baníctvom v Novej Bani,
za zvlášť významnú finančnú a materiálnu pomoc spolku,
za iné skutočnosti, podľa návrhu a schválenia v Správnej rade, ktoré súvisia s činnosťou
a poslaním spolku

Dôvod navrhovaného ocenenia posúdi Správna rada na svojom zasadnutí.
Ocenenie možno jednej osobe udeliť len raz.
Bod 5.
Evidencia a archivovanie
Uložené ocenenia sa evidujú v osobitnej knihe, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu kedykoľvek pre
ktoréhokoľvek člena Novobanského baníckeho spolku.
O udelení ocenenia sa vedie písomný záznam v kronike baníckeho spolku spolu s fotodokumentáciou.
Bod 6.
Financovanie
Novobanský banícky spolok každoročne vyčlení vo svojom rozpočte sumu potrebnú na nákup
vyznamenaní, tlač diplomov a prác spojených s prípravou a odovzdaním ocenení.

Čl.III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto smernica bola schválená na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 14.2.2019
Táto smernica nadobúda účinnosť od dňa schválenia.
Túto smernicu možno meniť dodatkami po schválení na Valnom zhromaždení.

________________________
predseda NBBS

Príloha č.1
Vzor medaily:

Vyznamenanie na stuhe s lentočkou. Vyznamenanie 35 mm, stuha 10 mm. Kladivká. Potterov stroj.
Text: „Pamätná medaila Isaaca Pottera“, „17 Novobanský banícky spolok 22“. Iniciály IP.

Autori návrhu: Peter Kopernický, Jozef Považan
Grafická úprava: Mgr. Art. Tomáš Tulis, Mincovňa Kremnica

Príloha č.2:
Diplom - vzor
Formát: veľkosť A4 – Rozloženie – na šírku

Vzor diplomu:

Príloha č.3:
Návrh na udelenie ocenenia

Novobanský banícky spolok, Námestie slobody 1, 968 01 Nová baňa

Návrh
na udelenie ocenenia Novobanského baníckeho spolku

Základné údaje o ocenenom:
Meno a priezvisko:..............................................................
Dátum narodenia:................................................................
Dĺžka trvania členstva v spolku:...........................................
Zhodnotenie činnosti a dôvod, za ktorý má byť menovanému ocenenie udelené:*

Návrh na ocenenie podáva:...............................
(Meno, priezvisko,)

V Novej Bani dňa:...........................................
Podpis
_________________________________________________________________________________
Návrh na ocenenie bol prerokovaný v SR dňa .......................... s výsledkom :
-

SR súhlasí s udelením*

-

SR nesúhlasí s udelením*

podpis predsedu NBBS

*Správna rada si môže na svojom rokovaní vyžiadať prítomnosť osoby, ktorá ocenenie navrhuje
**Nehodiace sa škrtnite !

