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Vážené kolegyne a kolegovia! 
Obraciame sa na Vás s aktualitami v dianí SLHS.  
       
      
Pokračuje nový beh ZKKH druhým ročníkom. V prípade záujmu otvoríme i ďalší beh. Valné 
zhromaždenie sa bude konať na seminári Sankaranovej metódy/ 8.júna alebo neskôr/.  
ZKKH sa koná v sídle spoločnosti na Súťažnej 15.  Ak máte známych kolegov, ktorí by mali 
záujem o vzdelávanie, budeme vďační za Vami poskytnuté informácie o tejto vzdelávacej 
aktivite. 
 
V prípade záujmu o členstvo prosíme o úhradu členského poplatku. Vzhľadom k rôznym 
okolnostiam sme zaviedli dvojité členské 100/40 € /študenti, ženy na MD a dôchodcovia 
40/20€/ . Vyššia platba zahŕňa účasť na jednom z nadstavbových seminárov – pri neúčasti 
materiály z neho/. Nižšia čistka znamená bežné ročné členské, ktoré prosíme uhradiť do 
konca mája 2019. Variabilný symbol 012018. Do kolónky popis platby napíšte meno a 
priezvisko.  Úhrada členského príspevku, prípadne percento z dane, sú jedinou podporou 
homeopatie v tejto krajine. Veríme, že i za súčasných skromných podmienok prežijeme a 
vydržíme do schválenia legislatívy, ktorú započala ECH prostredníctvom CEN -
Normalizačného úradu na pôde EÚ.  
Začína sa obdobie reakreditácie našej vzdelávacej inštitúcie, čo znamená popri členskom 
ďalšie finančné náklady, bez podpory ECH sa však nezaobídeme.  /Ďalších šesť našich členov 
získalo európsky diplom ECH./ 
Vzhľadom k malému záujmu odbornej lekárskej a farmaceutickej verejnosti o klasickú 
homeopatiu začíname podporovať vzdelávanie i v klinickej homeopatii, ktoré je zárukou 
širšej základne praktikujúcich homeopatov a zvyšuje šance na naplnenie kampaní ECH 
Homeopatia 2020 a WHO stratégia 2014-2023. Dôsledkom prijatia týchto aktivít by malo byť 
zaradenie homeopatie do liečebného systému ZS, slobodná voľba pri voľbe liečebnej metódy 
a pokoj na našu prácu. Pracujeme na zaradení našich vzdelávacích aktivít do systému 
SACCME.  
 
Seminár Minerály podľa Sankarana – 3. časť, ktorá bude voľne nadväzovať na prvé dve 
časti,/členovia, ktorí zaplatia vyššie členské budú mať účasť zdarma/  bude asi 8. júna  a/ 
alebo v novembri alebo decembri – termín bude spresnený. Miesto bude vybraté podľa 
záujmu. 
     
 SLHS je na facebooku: 
https://www.facebook.com/Slovenskalekarskahomeopatickaspolocnost?fref=ts 
 
Plánujeme zorganizovať podporu homeopatie zo strany pacientov vytvorením pacientského 
združenia. 
Kvôli GDPR bude potrebný Vás súhlas s uvedením Vašich údajov v prípade záujmu o 
propagáciu na webe. Do apríla bude na webe i prihláška za člena, ktorej vyplnením každý, i 
doterajší člen, splní literu zákona o ochrane osobných údajov. Prosím, nepodceňujme 
tentofakt. 
V tomto roku sa konajú dve významné medzinárodné podujatia, ktorých by sme sa radi 
zúčastnili – kongres Homeopatického výskumného inštitútu HRI a kongres LMHI. 
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