SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ, 814 99 Bratislava
Súťažná 15, 821 08 Bratislava
IČO: 173 152 21, DIČ: 2020797405
Číslo účtu: 2623768998/1100 IBAN: SK2311000000002623768998
Tel:+421911623323
URL: www.homeo.sk e-maily: danusa1414@gmail.com, tibus@stonline.sk
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 01201.9 D
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.
Výbor SLHS
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VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

02 - Dátum narodenia

01 - Rodné číslo

.

/

.

vypĺňa sa, len ak ide
o daňovníka, ktorý
nemá rodné číslo

Rok

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

18

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/
Adresa trvalého pobytu
06 - Ulica

08 - PSČ

07 - Súpisné/orientačné číslo

09 - Obec

10 - Štát

11 - Telefónne číslo

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba
v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
2) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka,
znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň
na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 23 z potvrdenia o zaplatení dane,
ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Suma do výšky 2%, resp. 3% 1) zaplatenej dane
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma
do výšky 2%, resp. 3% 1) zaplatenej dane

,

12

Suma do výšky 2%, resp. 3% 1) zo
13
zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
14 - Dátum zaplatenia dane

.

,

Z riadku 25 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia.
V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
15 - IČO 2)

16 - Právna forma

17315221

Občianske združenie

17 - Obchodné meno (názov)

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ

18 - Sídlo - Ulica

19 - Súpisné/orientačné číslo

Súťažná

1125/15

20 - PSČ

82108

21 - Obec

Bratislava-mestská časť Ružinov

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Dátum

.

.

Podpis
daňovníka

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
FR SR

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1

Vytlačiť

Vyčistiť polia

V2Pv17_P

POTVRDENIE
O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
02 - Dátum narodenia

01 - Rodné číslo

.

/

vypĺňa sa, len ak ide
o zamestnanca, ktorý
nemá rodné číslo

.

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí daň

Rok

I. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI
03 - Priezvisko

04 - Meno

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/
Adresa trvalého pobytu
06 - Ulica

08 - PSČ

07 - Súpisné/orientačné číslo

10 - Štát

09 - Obec

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, ktorý toto potvrdenie vydáva
11 - Daňové identifikačné číslo

Fyzická osoba
12 - Priezvisko

13 - Meno

14 -Titul pred menom / za priezviskom

/
Právnická osoba
15 - Obchodné meno alebo názov

Trvalý pobyt (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba)
16 - Ulica

18 - PSČ

17 - Súpisné/orientačné číslo

20 - Štát

19 - Obec

III. ODDIEL - ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - v eurách
Daň – podľa § 15 zákona
(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

21

,

Nárok na daňový bonus
(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

22

,

Daň znížená o daňový bonus
(r. 21 - r. 22 ) > 0

23

,

Daň na úhradu
(z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)

24

,

Daň na úhradu (z r. 24 tohto potvrdenia), zrazená
zamestnancovi alebo zaplatená zamestnancom v lehote
do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

25

,
Dňa

.

.

Potvrdenie vypracoval (a)

Potvrdzujeme týmto, že údaje
uvedené v potvrdení sú pravdivé.
Dátum

FR SR

.

.

Podpis a odtlačok
pečiatky
zamestnávateľa, ktorý
je platiteľom dane

Potvrdenie

