
STANOVY SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ je nepolitické, nezávislé, 
otvorené a demokratické lekárske združenie, ktoré vzniklo na základe spontánnej 
iniciatívy a potreby rozšírenia homeopatie na území Slovenskej republiky ako lekárskej 
formy liečenia aplikujúcej preskúšané homeopatické lieky podľa pravidla podobnosti 
príznakov, pripravené predpísaným spôsobom. 

Zakladajúci členovia spoločnosti sa uzniesli dňa 6. 12. 1990 na stanovách, ktoré 
nadobudli účinnosť registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 10. 1. 1991. Zmeny 
stanov boli schválené 19. 11. 1996 a 4.12 2004 na Valných zhromaždeniach členov 
spoločnosti. Na Valnom zhromaždení dňa  24.9. 2005 bola  schválená zmena názvu 
spoločnosti na SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ  a na Valnom 
zhromaždení dňa  28.4.2007 nasledovné Úplné znenie stanov SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ 
HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI. Na Valnom zhromaždení dňa 23. 4. 2016 bolo schválené
nové znenie stanov   SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI.    

Článok   I. 
Základné ustanovenia 

1. Členovia prijali náz ov z druženia: SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ 
SPOLOČNOSŤ ( ďalej len Spoločnosť ) so sídlom Súťažná 15, 821 08 Bratislava.

2. Spoločnosť je dobrovoľné a otvorené združenie odborníkov - lekárov
a farmaceutov , ktoré vzniklo a svoju činnosť vykonáva podľa zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov.

3. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou, má právnu subjektivitu a jej
trvanie je časovo neobmedzené.

Článok  II. 
Ciele činnosti Spoločnosti 

a) vytvoriť právny a faktický stav, aby homeopatia, ako vo svete platná, overená,
uznávaná a fungujúca komplementárna súčasť klasickej medicíny, bola aplikovaná 
i na území Slovenskej republiky 
b) združiť lekárov a farmaceutov, ktorí sa homeopatiou odborne zaoberajú
c) organizovať odborné školenia a semináre, vydávať a zabezpečovať odbornú
literatúru 
d) zabezpečovať kontakty s iným homeopatickými spoločnosťami
e) poskytovanie grantov na zahraničné pobyty členov Spoločnosti za účelom
homeopatického vzdelávania a  financovanie zahraničných ciest za účelom 
reprezentácie spoločnosti a kontaktov so zahraničnými lekárskymi 
homeopatickými  inštitúciami 
f) organizovanie akcií zameraných na prevenciu a ochranu zdravia pred
civilizačnými a inými chorobami 



Článok III. 
Vznik a zánik členstva 

1. Členom Spoločnosti sa môže stať každý lekár a farmaceut, ktorý súhlasí
s programovými cieľmi a stanovami spoločnosti. Členstvo je individuálne.

2. Členstvo v  Spoločnosti vzniká písomným vyhlásením doručeným výboru
Spoločnosti a zaplatením členského príspevku

3. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
a) doručením písomného odhlásenia člena Spoločnosti výboru
b) vylúčením člena pri opakovanom alebo závažnom porušení stanov
c) smrťou člena
d) nezaplatením členského poplatku

4. Členskú základňu tvoria lekári a farmaceuti

Článok IV. 
Práva a povinnosti členov 

1. K základným právam členov Spoločnosti patrí:
a) vyjadrovať sa priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov k činnosti
spoločnosti 
b) podávať pripomienky a návrhy na zdokonalenie činnosti
spoločnosti, 
c) voliť a byť volený do výboru Spoločnosti. Člen volí alebo je volený priamo podľa
platného volebného zákona Slovenskej republiky  
(v prípade korešpondenčných volieb člen volí korešpondenčnou formou ) 
d) požadovať od Spoločnosti pomoc v súlade s cieľmi a stanovami  spoločnosti

2. K základným povinnostiam členov Spoločnosti patrí:
a) dodržiavať stanovy Spoločnosti a uznesenia orgánov Spoločnosti
b) chrániť a dodržiavať stavovskú česť
c) platiť členské poplatky v stanovenej výške

Článok V. 
Organizačná štruktúra 

Orgánmi Spoločnosti sú: 
a) valné zhromaždenie
b) výbor Spoločnosti
c) prezident Spoločnosti



Článok VI. 
 Valné zhromaždenie 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Je tvorený všetkými
členmi spoločnosti. Rozhoduje o všetkých základných otázkach činnosti
Spoločnosti  najmä:

a) schvaľuje Stanovy, rokovacie a iné poriadky Spoločnosti a ich zmeny 
a doplnky, 
b) volí členov výboru Spoločnosti, ak voľby neprebehnú korešpondenčnou formou
c) rozhoduje o použití prostriedkov na dosiahnutie cieľov Spoločnosti
d) rozhoduje o vylúčení člena Spoločnosti z dôvodov uvedených v čl. III, odst. 3,
písm. b 
e) rozhoduje o podnetoch členov Spoločnosti smerujúcich proti opatreniam výboru
Spoločnosti 
f) rozhoduje o zrušení Spoločnosti
g) kontroluje činnosť ostatných orgánov Spoločnosti

2. Valné zhromaždenie zvoláva výbor Spoločnosti podľa potreby, najmenej jedenkrát
do roka. Okrem toho môže byť valné zhromaždenie zvolané na základe
odôvodnenej žiadosti aspoň jednej tretiny členov Spoločnosti. Program valného
zhromaždenia musí byť oznámený členom najmenej 21 dní pred konaním
zhromaždenia.

3. Na valnom zhromaždení sa hlasuje verejne alebo tajne, priamo alebo v zastúpení.
Pri voľbe výboru Spoločnosti je hlasovanie tajné. Valné zhromaždenie je
uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, alebo po uplynutí
jednohodinovej čakacej doby za akéhokoľvek počtu prítomných členov
Spoločnosti. Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných
členov. Uznesenia podpisuje prezident a jeden člen výboru Spoločnosti.

Článok VII. 
 Výbor Spoločnosti 

1. Výbor Spoločnosti je výkonným orgánom Spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť
a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu.

2. Do pôsobnosti výboru Spoločnosti patrí najmä:

a) dbať na dodržiavanie stanov Spoločnosti
b) plniť uznesenia Valného zhromaždenia
c) podávať Valnému zhromaždeniu správy o činnosti Spoločnosti
d) voliť prezidenta Spoločnosti z členov výboru
e) viesť účtovnú evidenciu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
f) styk s masovokomunikačnými prostriedkami

3. Výbor má 5 zvolených členov, ktorých funkčné obdobie je štvorročné



Článok VIII. 
 Prezident Spoločnosti 

1. Prezident Spoločnosti

a) riadi rokovanie valného zhromaždenia a výboru Spoločnosti
b) je oprávnený konať v mene Spoločnosti
c) organizuje a riadi bežnú činnosť Spoločnosti
d) zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu a výboru Spoločnosti

2. Prezidenta zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident, ktor®ho si vol² prezident
3. Prezidentom môže byť len člen výboru spoločnosti, zvolený dvojtretinovou

väčšinou hlasov členov výboru Spoločnosti.

Článok IX. 
Prostriedky Spoločnosti 

Na realizáciu svojich cieľov používa Spoločnosť tieto prostriedky: 

a) zaujatie stanoviska ku všeobecným i konkrétnym problémom homeopatie
a zdravotníctva vôbec 
b) podávanie návrhov a podnetov orgánom štátnej správy
c) propagácia homeopatie na odborných stretnutiach, v masmédiách a v prednáškach
d) organizovanie podpisových akcií na podporu homeopatie
e) podávanie petícií zastupiteľským a štátnym orgánom

Článok X. 
Hospodárenie spoločnosti 

Spoločnosť hospodári s finančnými prostriedkami získanými z členského, dobrovoľných 
príspevkov a darov. Pri hospodárení je Spoločnosť povinná dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy a Stanovy Spoločnosti. 

Článok XI. 
Zastupovanie Spoločnosti 

Spoločnosť zastupuje navonok prezident alebo viceprezident. Písomnosti, ktorými 
Spoločnosť preberá záväzky, získava práva alebo disponuje s majetkom, podpisuje 
prezident alebo viceprezident.  

Článok XII. 
Zánik spoločnosti 

Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením Valným zhromaždením, na ktorom sa musí 
uzniesť dvojtretinová väčšina prítomných členov spoločnosti. Valné zhromaždenie 
rozhodne o spôsobe majetkovo-právneho vyrovnania pri zániku spoločnosti. 

Týmto sa ruší Úplné znenie stanov SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ 
SPOLOČNOSTI  zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  
dňa 24.5. 2007 pod číslom VVS/ 1-900/ 90-3349-5. 




