ZÁPISNICA
z Členskej schôdze občianskeho združenia GURU – Slovenská asociácia saunérov
konanej dňa 20. Februára 2019
_______________________________________________________________________________________
Číslo zápisnice:
Názov združenia:
Názov zasadajúceho orgánu:
Deň konania zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:
Čas začiatku zasadnutia:
Čas ukončenia zasadnutia:

001_2019
GURU – Slovenská asociácia saunérov
Členská schôdza
20. februára 2019
Liptov Aréna Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, Ondrašová
16:30 hod.
18:00 hod.

Predsedajúci:
Zapisovateľ:
Overovateľ zápisnice:

Peter KOLENČÍK, predseda Občianskeho združenia (ďalej len „OZ“)
Miroslav Šanda, podpredseda Občianskeho združenia
Lenka Sauerová, kontrolný orgán

Prítomní:

podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Zápisnice

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia Členskej schôdze
2. Oboznámenie o reklamnej a propagačnej činnosti OZ GURU a odovzdanie vizitiek
3. Správa revíznej komisie a kontrolná činnosť
4. Správa o hospodárení
5. Plán aktivít (kurzy, eventy, wellness servis) na rok 2019
6. Predstava o publikačnej činnosti
7. Diskusia
8. Schválenie uznesení
9. Záver

_______________________________________________________________________________________

Rokovanie o jednotlivých bodoch:
K bodu č. 1/
Otvorenie zasadnutia Členskej schôdze
Predseda OZ GURU Peter Kolenčík privítal prítomných a otvoril zasadnutie Členskej schôdze.
K bodu č.2/
Oboznámenie o reklamnej a propagačnej činnosti OZ GURU a odovzdanie vizitiek
Predsedajúci oboznámil prítomných o reklamnej a propagačnej činnosti OZ GURU:
•
predstavenie loga
•
zabezpečenie rollupu, reklamných predmetov a tričiek s logom OZ GURU
•
výroba pečiatky, vizitiek a ich odovzdanie členom OZ
•
drevené vedrá a naberačky od partnera EVEI
Úloha: doriešiť sponzoring s partnerom HANUS – bylinné prípravky
Prítomní zobrali na vedomie vyššie uvedené
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K bodu č. 3/
Správa revíznej komisie a kontrolná činnosť
Na zasadnutí bol predložený návrh na uskladnenie reklamných predmetov v priestoroch sídla firmy Bukovina 37.
Návrh bol jednohlasne schválený, prijatý do platnosti bezodkladne
Úloha: doložiť zoznam inventáru – kontroling a revízia – Lenka Sauerová
K bodu č. 4/
Správa o hospodárení
Hospodár preberá zodpovednosť za včasnú úhradu faktúr v zmysle pokynov od štatutárov združenia, disponuje spolu so štatutármi
platobnou kartou, eviduje prihlášky a kompletnú administratívu súvisiacu s majetkom a hospodárením. Správa o nákupe a stave
skladu bude vyhotovená na najbližšej schôdzi
K bodu č.5/
Plán aktivít (kurzy, eventy, wellness servis) na rok 2019
Prítomný boli oboznámení s plánom aktivít na rok 2019:
•
prvý výjazd na Hrubej vode – Wellness hotel Hluboký dvůr– uskutočnený 15.2.-17.2.2019 - úspešný
•
12.4. – 14.4– Wellness hotel Hluboký dvůr - 4 osoby, náklad na cestu bude v réžii OZGURU
•
25.5 - Wellness hotel Kontakt Stará Lesná – zúčastní sa Anatolij Trifonov + 1 osoba
•
Jeseň 2019 – Eibenstock, Nemecko
•
plán služobnej cesty - návrh Ukrajina – Ruská Baňa
•
Wellness servis pre hotely – ponuka pre wellness centrá, koncept vypracuje predseda OZ Peter Kolenčík + cenník
•
Event (termín ani druh eventu nie je stanovený)
•
Gong & Towel Show, Fire Show
•
Školenia – smoked rituals, Loyly Masters certifikát spoločne s muzikoterapiou
Úloha: zistiť výšku prenájmu kongresovej miestnosti v Liptov Aréna Tatralandia a preveriť iné možnosti prenájmu miestnosti na
uskutočnenie školení (napr. Marina Liptov) Zodp.: Peter kolenčík
K bodu č. 6/
Predstava o publikačnej činnosti
Na zasadnutí bol predstavený návrh ohľadne publikačnej činnosti OZ GURU:
•
Kozmetické prírodné prípravky, kryštály – vypracuje Michaela Šandová
•
Marketing promo v saune – vypracuje Miroslav Šanda
•
Oblečenie do sauny, trendy v saune – Lenka Sauerová
•
Show rituál – Marek Homza
•
Vykurovadlá, aromaterapia, muzikoterapia –vypracuje Peter Kolenčík
•
Metličková procedúra – vypracuje Peter Kolenčík
Poverení členovia súhlasili a pripravia materiál v pridelenej téme
K bodu č.7/
Diskusia
Počas diskusie sa preberali témy ohľadne:
•
členstva OZ GURU a padli návrhy na nových členov (saunamastrov), ktorých členovia OZ GURU osobne poznajú
•
preberaný návrh predaja reklamných tričiek OZ GURU za dobrovoľný príspevok
•
spravovanie Facebooku a Instagramu – navrhnutý a schválený správca člen OZ GURU Marek Homza
•
Peeling Cup Bešeňová 16.3.2019 – marketingová spolupráca , externý jednateľ, rollup banner – Lenka Guraňová / Peter
Kolenčík
•
Schválené - nasledujúce Zasadnutie členskej schôdze OZ GURU – o mesiac (koniec marca 2019)
K bodu č.8/
Schválenie uznesení
Návrhy boli schválené v plnom rozsahu
K bodu č. 9/
Záver
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Keďže ďalšie otázky na prerokovanie na Členskej schôdzi vznesené neboli, predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a Členskú
schôdzu ukončil. Predseda združenia zabezpečí archiváciu tejto zápisnice v súlade s platnou legislatívou a zároveň zabezpečí
doručenie zápisnice z Členskej schôdze všetkým jej členom v elektronickej podobe.

V Liptovskom Mikuláši dňa 20.2.2019

Predseda Občianskeho združenia Peter Kolenčík

________________________________

Zapísal: Miroslav Šanda, podpredseda Občianskeho združenia

_______________________________

Zápisnicu overil: Lenka Sauerová, kontrolný orgán

________________________________

Príloha č. 1 Prezenčná listina
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