
STANOVY JOGOVEJ SPOLOČNOSTI 
 

Článok I 
Názov združenia: 

J o g o v á  s p o l o č n o s ť  
 

Článok II 
Sídlo organizácie 

Moskovská 12, 811 08 Bratislava 
 
 

Článok III 
Cieľ a poslanie činnosti združenia – Jogovej spoločnosti 

 
1. Poslaním Jogovej spoločnosti (ďalej JS) je rozvíjať aktivity na všestranné ozdravenie životného štýlu 

obyvateľstva cestou cieľavedomej výchovy a osvety. Výchovou viesť ľudí k aktívnej starostlivosti a 
zodpovednosti za svoje zdravie prostredníctvom zmeny životného štýlu, k pohybovým aktivitám, 
k pozitívnemu mysleniu a konaniu, zodpovednosti k sebe a voči spoločnosti, k prírode 
a k životnému prostrediu. Napĺňaním tohto poslania JS prispieva k dosiahnutiu harmónie duševných 
a fyzických síl človeka a k prevencii civilizačných ochorení, čím napomáha celospoločenskému 
záujmu. 

2. Prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov JS dosahuje metódami vychádzajúcimi z klasickej jogy 
– Aštanga jogy podľa Paťandžaliho – a to pestovaním jogových telesných cvičení, duševnej hygieny, 
psychickej autoregulácie, relaxačných a koncentračných metód, úpravou stravovacích návykov. 
Metódy klasickej jogy JS upravuje a prispôsobuje potrebám súčasného človeka, kultúrnemu 
a spoločenskému prostrediu Slovenska, zohľadňujúc najnovšie poznatky vedy v medicíne najmä v 
rehabilitácii a fyzioterapii.  

3. JS zo svojej činnosti zásadne vylučuje ideologickú, politickú a náboženskú náplň. JS tiež povinne 
nepodlieha zvyklostiam, rituálom, metodike a pravidlám činnosti iných smerov jogy a ich 
zahraničným a domácim organizáciám, resp. ich riadiacim osobnostiam. 

4. Pre zabezpečenie rozvoja svojej činnosti a pre dosiahnutie svojho poslania podľa ods. 1, JS si školí 
dobrovoľných inštruktorov. Na tento účel má vypracované osnovy a metodiku školení a určujevolí si 
kolektív lektorov. Pritom môže spolupracovať s organizáciami a osobami príbuzného zamerania na 
dosiahnutie potrebného odborného kvalifikačného stupňa budúcich inštruktorov jogy. 

5. Základné formy činnosti JS sú: 

 vedenie cvičení jogy vo forme krátkodobých i dlhodobých kurzov v mestách a obciach 

 viacdňové kurzy s náplňou jogy v na horách a pri mori 

 propagačno-vzdelávacie aktivity pre členov JS a pre verejnosť ako sú napríklad Dni jogy 
v Bratislave 

 prednášky, cvičenia a inštruktáže pre iné organizácie a verejnosť 

 vydávanie metodických a študijných materiálov pre členov i nečlenov, záujemcov o jogu a 
časopisu pre členov JS pod názvom JOGA a ZDRAVIE. Prostredníctvom neho informuje 
svojich členov o svojich podujatiach, prípadne iných organizácií, príbuzne zameraných 
s obsahom, ktorý pozná a za ktorý sa môže zaručiť. 

6. JS môže spolupracovať s inými organizáciami a odborníkmi zameranými na jogu a na oblasti blízke 
jej zameraniu, ako napr. školstvo, zdravotníctvo, psychológia, výživa a pod. 

7. JS môže nadväzovať spoluprácu i so zahraničnými odborníkmi a jogovými strediskami za účelom 
výmeny informácií, skúseností, študijných pobytov a pod. 

 
 
 
 



Článok IV 
Vznik a zánik členstva v JS 

 
1.  Členom JS sa môže stať každá osoba vo veku nad 18 rokov, ktorá sa stotožní s poslaním a cieľmi 

činnosti JS podľa článku III, ods. 1.  
2.  Členstvo v JS nie je obmedzené politickým alebo náboženským presvedčením, národnosťou, alebo 

štátnou alebo etnickou príslušnosťou,  rasou, pôvodom, jazykom, rodom, pohlavím, sexuálnou  
orientáciou  alebo iným postavením.. 

3. Členstvo v JS vzniká dňom zaplatenia členského príspevku a platí na bežný kalendárny rok, v ktorom 
bol príspevok zaplatený. Ak sa členský príspevok uhradí v IV. štvrťroku, stáva sa platiteľ členom JS 
pre nasledujúci rok. Výška členského je dobrovoľná a musí byť nad spodným limitom, 
zohľadňujúcim režijné náklady na výrobu a distribúciu časopisu vydávaného JS a činnosť JS. Limit 
pre nasledujúci rok stanoví Rada JS a bude zverejnený minimálne štvrťrok pred jeho úpravou. 

4. Členstvo v JS zaniká nezaplatením členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok, odhlásením 
sa z vlastného rozhodnutia alebo rozhodnutím Rady JS z dôvodov závažného porušenia stanov. 

 
 

Článok V 
Práva a povinnosti členov JS 

 
1. Každý člen JS má právo zúčastňovať sa Snemu JS, byť informovaný o činnosti a hospodárení 

s finančnými prostriedkami, dostávať časopis vydávaný JS - „JOGA a ZDRAVIE“, prípadne iné 
odborné a informačné materiály. 

2.  Člen JS má právo prednosti na podujatiach organizovaných JS. Povinnosťou člena JS je pri prihlásení 
sa na tieto podujatia písomne oznámiť zdravotné problémy, ktoré vymedzujú jeho limity pri 
cvičeniach, prípadne ohlásiť závažné okolnosti, ktoré môžu byť prekážkou pri jeho zaradení do 
výcviku. Právom inštruktora JS alebo organizátora podujatí je nezaradiť do kurzu tých prihlásených, 
ktorí by do značnej miery narúšali pokojný priebeh podujatia či už vzhľadom na ich zdravotný stav 
alebo porušovanie pravidiel a programu podujatia. Ak sú na to vytvorené finančné podmienky, 
môže JS poskytovať na svojich podujatiach zľavy pre členov JS. O udelení finančných výhod 
rozhoduje Rada JS. 

 
Článok VI 

Orgány združenia 
 
Orgánmi združenia sú: 
 

a) Snem Jogovej spoločnosti 
b) Rada Jogovej spoločnosti 
c) Predseda Jogovej spoločnosti 
c)d) Revízna komisia. 

 
 

Článok VII 
Snem JS 

 
1. Najvyšším riadiacim orgánom JS je Snem JS.  
2. Snem JS pozostáva z členov JS. 
3. Snem JS volí a odvoláva členov Rady JS, členov revíznej komisie,. s Schvaľuje stanovy a ich zmeny, 

revíznu komisiu, hodnotí výsledky činnosti a hospodárenia JS, prerokúva plány a zámer JS pre 
nasledujúce obdobie a poveruje Radu JS úlohami. Snem sa schádza minimálne raz za štyri roky 
a zvoláva ho a riadi predseda Rady JS. Hlasovacie právo majú všetci členovia osobne prítomní na 



Sneme JS a aj tí, ktorí sa do hlasovania zapojili korešpondenčne (vrátane e-mailu) do určeného 
dátumu. Snem prijíma rozdodnutia jednoduchou väčšinou hlasujúcich členov. 

 
 

 
Článok VIII 

Rada JS 
 

1. Rada JS je sedemčlenná. Riadi a zabezpečuje činnosť JS v období medzi konaním Snemov JS. Práca 
v Rade JS je bez nároku na odmenu. 

2. Predseda a podpredseda JS sú volení Radou na štvorročné funkčné obdobie. Predseda zastupuje JS 
navonok, je štatutárnym zástupcom JS. Zodpovedá za dodržiavanie stanov, nakladanie s majetkom 
a finančnými prostriedkami JS. Zvoláva a riadi Snem JS a schôdze Rady JS.  Ak počas štvorročného 
funkčného obdobia niektorý z členov Rady JS z funkcie odstúpi alebo nemôže z vážnych dôvodov 
vykonávať funkciu, Rada JS prizýva ďalšieho zástupcu spomedzi kandidátov predstavených na 
Sneme JS, postupuje sa podľa poradia získaných hlasov. 

3. Predseda podľa potreby poveruje členov Rady JS vedením určitej činnosti v JS, alebo prideľuje 
jednorazové úlohy. 

2.4. Každý člen Rady JS má hlasovacie právo pre prijatie rozhodnutia Rady v oblasti činnosti 
JS, hospodárenia a  voľby predsedu a podpredsedua Rady. Rozhodnutie sa považuje za právoplatné, 
ak ho schváli nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady JS.  

 
Článok IX 

Predseda a podpredseda JS 
 

1. Predseda Rady JS je štatutárnym orgánom JS, zastupuje JS navonok   aa je oprávnený konať v mene 
JS. 

2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu JS je štvorročné. 
3. Predseda Rady JS zvoláva Snem a  Radu JS a riadi ichjej činnosť. 
4. Predseda Rady JS nesie zodpovednosť za hospodárne využívanie finančných prostriedkov na účte JS 

a vykonáva hospodársko - právne úkony v mene JS. 
5. Podpredseda môže byť poverený predsedom na výkon úloh podľa bodov 1 až 4 tohto článku. 
 

Článok X 
Zásady hospodárenia  

 
1. Príjmy združenia tvoria: 

a) členské príspevky, 
b) dary od domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb, 
c) dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb. 

2. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa a činností JS. 
3. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže JS vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so 

zabezpečením cieľov a poslania JS a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito 
stanovami. 

4. Rada môže poveriť jedného zo svojich členov funkciou hospodára a pokladníka, ktorý vedie 
evidenciu príjmov, výdavkov a hmotného majetku JS podľa všeobecne platných zákonov a vyhlášok 
pre neziskové organizácie. Príjmy sa používajú najmä na pokrytie nákladov činností JS, na 
poskytovanie úľav pre členov JS a sociálne slabším účastníkom podujatí, na nákup študijného 
materiálu a pomôcok na vykonávanie programov JS a osvetovej činnosti, na ostatné režijné 
výdavky. 

5. O rozdelení a použití finančných prostriedkov JS rozhoduje Rada JS. O celkovom hospodárení za 
volebné obdobie podáva správu Snemu JS. 
 



Článok XI 
Revízna komisia 

 
Revízna komisia má troch členov volených snemom JS na štyri roky. Vykonáva kontrolu 
hospodárenia za uplynulé volebné obdobie a výsledky kontroly predkladá písomne Rade JS pred 
zasadnutím snemu. Kontroluje hospodárenie JS a dohliada na nakladanie s finančnými 
prostriedkami a majetkom JS.  
 

 
Článok XII 
Zánik JS 

 
1. O zániku JS jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán ‒ Snem JS, 

ktorý menuje likvidátora ‒ ak sa pre to vysloví pri hlasovaní nadpolovičná väčšina prítomných 
členov JS. na zasadnutí Snemu JS. 

2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa 
rozhodnutia najvyššieho orgánu ‒ Snemu JS. Zánik JS oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie 
Ministerstvu vnútra SR. Majetok JS sa môže použiť na činnosť Slovenskej asociácie jogy, ktorej je JS 
členom, ako i na podporu neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na ozdravenie obyvateľstva, 
humanitné a ekologické účely, prípadne na zmiernenie následkov pri živelných katastrofách 
a podobne.  

 
 

Článok XIII 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
2. Týmto dňom zaniká účinnosť Stanov Jogovej spoločnosti registrovaných dňom 23.7.2009, číslo 

spisu: VVS/1 – 909/90 – 230-1. 
3. Zmena pečiatky môže byť vykonaná len v prípade zmeny adresy sídla JS. 

 
 
 
 
 
Bratislava, xxxx20186 

 


