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STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA GURU - Slovenská asociácia saunérov 
GURU - Slovak Association of Sauna Masters 

PODĽA ZÁKONA Č. 83/1990 Zb. O ZDRUŽOVANÍ OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 
 
a) NÁZOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

GURU - Slovenská asociácia saunérov  

názov v anglickom jazyku:  GURU - Slovak Association of Sauna Masters 

skrátená verzia názvu:  GURU 

 
b) SÍDLO ZDRUŽENIA 
obec: Bukovina s.č.: 37, PSČ: 032 23 
okres: Liptovský Mikuláš 
 
c) OFICIÁLNY WEB 
web: www.ozguru.sk , email: guru@ozguru.sk  
 
d) CIEĽ ZDRUŽENIA 

Cieľom združenia je šíriť osvetu a informovanosť o sauna rituáloch a účinkoch saunovania, organizácia wellness podujatí, súťaží a 
stretnutí saunérov - saunamastrov. Školenia, lektorská činnosť a poskytovanie podpory v odboroch saunér / wellness pracovník / 
masér / saunový animátor / saunamaster. Podporovať a rozvíjať tieto aktivity pri dodržaní zásad, tolerancie a etiky. 

Zákon o združovaní občanov sa nevzťahuje na združovanie občanov: a) v politických stranách a politických hnutiach b) na zárobkovú 
činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní c) v cirkvách a náboženských spoločnostiach 

 
e) HLAVNÉ ČINNOSTI 

Organizovanie podujatí na podporu združenia a stretnutia saunérov - saunamastrov 
Organizovanie rekreačných, rekreačno-rehabilitačných a výchovno-vzdelávacích pobytov 
Organizovanie a riadenie wellness podujatí a eventov 
Popularizácia saunovania v rámci širokej verejnosti a celkové zvyšovanie povedomia 
Podpora priaznivcov saunovania 
Aktívne napomáha a podporuje aktivity v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu 
Poradenská činnosť a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb 
Aktivity v oblasti Športová (fyzická) a Relaxačná (psychická) regenerácia 
Aktivity v oblasti Zdravý životný štýl a Fitness 
Pohybové a športové aktivity 
Osvetová činnosť 
Lektorská činnosť, usporiadanie seminárov a školení v oblasti saunovania a wellness, udelenie Certifikátu o absolvovaní kurzu 
Vzdelávacia činnosť, udelenie Certifikátu o absolvovaní kurzu 
Zabezpečuje rozvoj saunovej kultúry 
Informačný servis, sprostredkovanie a poskytovanie informácií 
Zabezpečuje zverejňovanie a výmenu aktuálnych informácii 
Reprezentuje a presadzuje záujmy združenia 
Získavanie a vyhľadávanie finančných aj iných príspevkov za účelom financovania združenia (v zmysle bodu j) zdroje majetku) 
Získavanie a vyhľadávanie projektov občianskeho združenia GURU - Slovenská asociácia saunérov 
 
f) ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ 

Členstvo je dobrovoľné. Členom spolku sa stáva ten, kto sa stotožňuje s pravidlami, stanovami a činnosťou spolku 
(www.ozguru.sk/dokumenty) Členstvo v združení vzniká na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo 
(www.ozguru.sk/dokumenty - "prihláška nového člena"), schválenej najvyšším (členská schôdza), štatutárnym orgánom združenia a 
uhradením členského poplatku 45.00€ / ročne (slovom štyridsaťpäť eur). Členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len 
občania SR) a podľa § 2 ods. 2 cit. zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. 
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PRÁVA ČLENOV  
- podieľať sa na činnosti združenia,  
- voliť a byť volený do orgánov združenia,  
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,  
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.  

POVINNOSTI ČLENOV  
- dodržiavať stanovy združenia,  
- povinnosť dodržiavať a schvaľovať uznesenia občianskeho združenia, 
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,  
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,  
- platiť členské príspevky,  
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.  

ZÁNIK ČLENSTVA  
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,  
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,  
- zánikom združenia,  
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,  
- vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení 

rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší 
orgán združenia.  

 
g) ORGÁNY ZDRUŽENIA 

1. najvyšší orgán (členská schôdza) 
2. výkonný orgán (výkonný výbor) 

3. kontrolný orgán (revízor) 
Lenka Sauerová, Liptovský Hrádok 

4. správa majetku (hospodár)  volený najvyšším orgánom – členskou schôdzou 
Michaela Šandová, Liptovský Mikuláš 

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY (predseda, podpredseda) 

Peter Kolenčík, predseda občianskeho združenia, Liptovská Sielnica 

Miroslav Šanda, podpredseda občianskeho združenia, Liptovský Mikuláš 

PRVÍ ČLENOVIA 
Marek Homza, Ružomberok 
Daniel Kubošek, Vysoká nad Kysucou 
Luboš Veselý, Michalovce 

Funkčné obdobie orgánov občianskeho združenia je štvorročné. Ich zasadnutia vyplývajú z bežných a akútnych potrieb, na základe 
návrhu štatutárneho orgánu, revízora a aspoň 2 členov výkonného výboru. 
 
h) SPÔSOB USTANOVENIA ORGÁNOV A ICH PRÁVOMOCI  

K bodu 1) Najvyšší orgán združenia – členská schôdza je utvorená zo všetkých členov združenia, prípadne delegátov  
rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,  
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,  
schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,  
schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,  
volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu združenia (pokiaľ si ho spomedzi seba nevolí výkonný orgán), hospodára a 
kontrolný orgán schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia.  
 
K bodu 2) Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu, riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami 
najvyššieho orgánu,  volí spomedzi seba a odvoláva predsedu (pokiaľ ho nevolí najvyšší orgán), zvoláva a obsahovo pripravuje 
rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania. Výkonný orgán združenia je za svoju činnosť 
zodpovedný najvyššiemu orgánu. Schvaľuje ročnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia, 
schvaľuje právne úkony, týkajúce sa majetku občianskeho združenia 
Výkonný výbor. Členom výkonného výboru môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom 
výkonného výboru nemôže byť revízor a predseda. Členstvo vo výbore je dobrovoľnou neplatenou funkciou. Členom výkonného 
výboru patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu. 
Členstvo vo výkonnom výbore zaniká: 

- uplynutím funkčného obdobia, 
- odstúpením, 
- odvolaním, 
- smrťou 
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K bodu 3) Kontrolným orgánom je revízor  
je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s 
členstvom v orgánoch združenia, kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 
odstránenie, kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. Revízorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na 
právne úkony a je bezúhonná. Skúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie výkonnému výboru. 
Funkcia revízora je dobrovoľná a neplatená. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie 

 
K bodu 4) Hospodár - platí dodržiavanie nižšie uvedených bodov j), k) l) a m) týchto stanov a je volený najvyšším orgánom – členskou 
schôdzou 
 
ŠTATUTÁRNYMI ORGÁNMI ZDRUŽENIA je predseda a podpredseda. Spôsob konania a podpisovania – spolu. 
1. Za predsedu občianskeho združenia môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná 
2. Predsedovi občianskeho združenia patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie 
3. Predseda je volený výkonným výborom na celé funkčné obdobie, t.j. na obdobie 3 rokov 
4. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia a zastupuje združenie navonok 
5. Odvolať predsedu združenia môže výkonný výbor na členskej schôdzi v tajnom hlasovaní na návrh člena výkonného výboru, a to 
nadpolovičnou väčšinou hlasov členov  
6. Predsedu zastupuje podpredseda občianskeho združenia 
7. Podpredseda je volený výkonným výborom na celé funkčné obdobie, t.j. na obdobie 3 rokov 
8. Združenie zastupujú v právnych vzťahoch predseda a podpredseda združenia. Pre prípad prevodov majetku, pôžičiek, úverov a 
iných činností, ktoré môžu ovplyvniť postavenie združenia, podpisuje s predsedom a podpredsedom aj jeden člen združenia 
9. Štatutárne orgány, predseda a podpredseda, riadia činnosť občianskeho združenia a konajú v jeho mene 
 
PRVÍ ČLENOVIA – platí vyššie uvedený bod f) týchto stanov 
 
i) ZÁPISNICE O SCHÔDZACH ORGÁNOV 

Zápisnica zo schôdze 
Zo schôdzí a zasadnutí orgánov občianskeho združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré občianske združenie uschováva po dobu päť 
rokov. 
Výročná správa 
1. Občianske združenie vypracuje výročnú správu po ukončení každého kalendárneho roka, najneskôr však do 30. júna roku 
nasledujúceho. 
2. Výročná správa obsahuje: 

- prehľad činnosti vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu občianskeho združenia 
- ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 
- prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
- prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, 
- stav a pohyb majetku a záväzkov občianskeho združenia, 
- zmeny vykonané v stanovách a nové zloženie orgánov občianskeho združenia, ku ktorým došlo v hodnotenom období, 
- ďalšie údaje určené výkonným výborom. 

3. Výročná správa a Zápisnice budú zverejnené tak, že budú uvedené v Obchodnom vestníku, budú pre verejnosť prístupné v sídle 
občianskeho združenia a na webstránke. Jeden výtlačok výročnej správy zašle občianske združenie registrovému úradu najneskôr do 
15. júla roku nasledujúceho po účtovnom roku občianskeho združenia. 
 
j) ZÁSADY HOSPODÁRENIA  

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,  

združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 

Zdrojmi majetku sú: členské a sponzorské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, príjmy z rozpočtu 
mesta, výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov 
môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním 
cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami. Príjmy z činnosti občianskeho združenia 
podliehajú daňovým povinnostiam podľa daňových zákonov. Prostriedky občianskeho združenia nesmú byť použité na financovanie 
činnosti politických strán a hnutí, ani v prospech kandidáta na volebnú funkciu. 

 
k) VÝDAVKY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

1. Majetok občianskeho združenia sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine, resp. v stanovách a na 
úhradu výdavkov (nákladov) občianskeho združenia. 
2. Výšku výdavkov (nákladov) občianskeho združenia určí najvyšší orgán každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti 
občianskeho združenia. 
3. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla občianskemu združeniu dar alebo príspevok na konkrétny účel, občianske združenie je 
oprávnené ho použiť na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla. 
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l) ROZPOČET OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

1. Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu. 
2. Rozpočet občianskeho združenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky občianskeho združenia. Rozpočet občianskeho 
združenia sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. 
3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie výkonnému výboru predseda najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na 
ktorý sa rozpočet zostavuje. Najvyšší orgán schvaľuje rozpočet občianskeho združenia najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. 
 
m) ÚČTOVNÍCTVO 

1. Občianske združenie vedie účtovníctvo podľa platných predpisov. 
2. Občianske združenie vo svojom účtovníctve musí viesť oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami, 
výnosy a náklady spojené s inou činnosťou. 
 
n) ZÁNIK ZDRUŽENIA  

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý 
menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia 
najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri 
likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.  
Občianske združenie zaniká: 

- dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
- právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, 
- po zániku združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením rozhoduje spravidla najvyšší 

orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky, s likvidačným zostatkom naloží 
podľa rozhodnutia 

- najvyššieho orgánu, majetkové vysporiadanie vykoná podľa platných predpisov. Zánik združenia treba do 15 dní po 
ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného 
zákonníka 

- Združenie zaniká právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 
 
 
o) SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Stanovy občianskeho združenia sú neoddeliteľnou súčasťou zakladacej listiny  
 
Zakladatelia sa zaväzujú zabezpečiť činnosť občianskeho združenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. z. v znení neskorších predpisov, 
v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a všetkých právnych predpisov na území Slovenskej republiky. 
 

Občianske združenie vzniká dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa §9 ods. 1, zákona č. 83/1990 Zb. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

Tieto stanovy občianskeho združenia GURU nadobúdajú platnosť k 30.11.2018 

 

 

 

 

Peter Kolenčík 

 

 

 

 

Miroslav Šanda 
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