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Stanovy Slovenskej antropozofickej spoločnosti 
 

 
 
I. NÁZOV, SÍDLO A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ 

SPOLOČNOSTI 
1. Spoločnosť sa zriaďuje pod názvom Slovenská 

antropozofická spoločnosť podľa zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

2. Sídlom spoločnosti je Hattalova 12, 831 03  
Bratislava.  

 
II. POSLANIE A CIELE SPOLOČNOSTI 
1. Poslaním spoločnosti je prispievať 

k morálnemu, kultúrnemu a duchovnému 
rozvoju spoločnosti, aby táto na báze 
duchovnej vedy mohla spieť k jednotnému a 
objektívnemu chápaniu spoločenského a 
prírodného diania.  

2. Spoločnosť nasleduje svoje úlohy a ciele v 
zmysle princípov, ktoré dal Rudolf  Steiner, a 
ktoré prijali členovia Všeobecnej 
antropozofickej spoločnosti na zakladajúcom 
zjazde v roku 1923 v Dornachu vo 
Švajčiarsku. V duchu týchto úloh sa zaväzuje 
rozvíjať umelecké, vedecké a výchovné úsilie 
a predovšetkým podporovať Goetheanum v 
Dornachu ako Slobodnú vysokú školu pre 
duchovnú vedu. 

3. Spoločnosť sa hlási k svetovému 
antropozofickému hnutiu, ktoré za centrum 
svojho pôsobenia považuje Všeobecnú 
antropozofickú spoločnosť so sídlom 
v Dornachu, so Slobodnou vysokou školou pre 
duchovnú vedu pri Goetheane. 

 
 
III. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA O ČLENSTVE, 

PRÁVACH A POVINNOSTIACH ČLENOV 
1. Členom spoločnosti sa môže stať každý občan 

po dovŕšení 21 rokov, ktorého osobné 
presvedčenie zodpovedá poslaniu a cieľom 
spoločnosti.  

2. Žiadosť o prijatie podáva žiadateľ písomne. O 
prijatí rozhoduje predstavenstvo. 

3. Členovia spoločnosti majú právo najmä:  
a) spájať sa miestne alebo podľa oblasti 

záujmu do skupín, 
b) zúčastniť sa členských prednášok a 

schôdzí, valných zhromaždení,  
c) hlasovať na valnom zhromaždení,  
d) podávať ústne a písomné návrhy.  

4. Členovia spoločnosti majú povinnosť:  
a) svojimi činmi a postojmi napĺňať a 

realizovať ciele spoločnosti, 

b) platiť členské príspevky. 

5. Členstvo zaniká:  
a) písomným oznámením o vystúpení 

predstavenstvu,  
b) uznesením predstavenstva, aj bez udania 

dôvodu. 
 

 
IV.  ORGÁNY SPOLOČNOSTI 
Orgánmi spoločnosti sú: 
a) valné zhromaždenie  
b) predstavenstvo 
c) dozorná rada 
 
V. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
1. Valné zhromaždenie sa koná raz do roka. 

Termín oznamuje predstavenstvo v januári. 
Predsedníctvom stanovený program spolu s 
pozvaním zasiela predstavenstvo všetkým 
členom spoločnosti aspoň 4 týždne pred jeho 
konaním. 

2. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva 
predstavenstvo na základe svojho rozhodnutia, 
alebo na žiadosť pätiny všetkých členov 
spoločnosti. Oznámenie o konaní 
mimoriadneho valného zhromaždenia spolu 
s programom zasiela predstavenstvo aspoň 8 
dní pred jeho konaním. 

3. Návrhy od jednotlivých členov alebo skupín 
k riadnemu valnému zhromaždeniu musia byť 
predstavenstvu doručené 6 týždňov vopred. 

4. Návrhy k ohláseným príspevkom musia byť 
predložené najneskôr 1 týždeň pred konaním 
valného zhromaždenia. 

5. Záverečnému uzneseniu valného zhromaždenia 
podliehajú všetky záležitosti, ktoré sa týkajú 
rovnosti práv členov, najmä:  
a) zmena stanov spoločnosti, 
b) schválenie menovania predsedu 

spoločnosti a ostatných členov 
predstavenstva,  

c) schvaľovanie výšky členského príspevku. 
6. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda 

spoločnosti, alebo ním poverený člen 
spoločnosti. Predsedajúcemu prináleží 
rozhodujúce slovo v prípade nerozhodnosti 
hlasovania. 

7. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak 
je prítomná minimálne 1/3 členov spoločnosti. 
Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 
väčšiny prítomných členov. Na prijatie 
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rozhodnutia o zmene stanov spoločnosti je 
potrebný súhlas 2/3 prítomných členov 
spoločnosti. 

8. Žiadosti a návrhy týkajúce sa duchovných 
cieľov a úloh spoločnosti sa prejednávajú 
v rozprave a nie sú predmetom hlasovania. 

 
 
 
VI. PREDSTAVENSTVO 
1. Predstavenstvo je riadiacim orgánom 

spoločnosti. 
2. Má najmenej 3 členov. Členmi predstavenstva 

sú: ________. 
3. Menovanie predsedu a doplnenie 

predstavenstva sa koná na návrh 
predstavenstva, ktorý schvaľuje valné 
zhromaždenie. Predsedu potvrdzuje 
 predstavenstvo  Všeobecnej antropozofickej 
spoločnosti v Dornachu. V prípade nutnosti sa 
predstavenstvo dopĺňa kooptáciou na 
stanovený počet členov.  

4. Rozdelenie úloh v rámci predstavenstva a jeho 
správu si predstavenstvo riadi samo. 

5. Predstavenstvo riadi predseda, ktorý koná 
menom spoločnosti, prípadne poveruje týmto 
konaním ďalších členov predstavenstva. 

6. Na riadnom valnom zhromaždení 
predstavenstvo podáva výročnú správu o 
činnosti. 

7. Vstupuje do styku s miestnymi alebo 
predmetnými skupinami členov, aby do nich 
vnášalo z Goetheana to, čo považuje za úlohu 
spoločnosti. 

8. V zmysle článku II.2. udeľuje súhlas na 
použitie názvu „Antropozofická spoločnosť“ 
v názve miestnej alebo predmetnej skupiny - a 
to aj v spojení s inými označeniami. 

9. Rozhoduje o všetkých záležitostiach 
spoločnosti, ak nie sú stanovami vyhradené do 
pôsobnosti iným orgánom spoločnosti.  

 
 
VII.   DOZORNÁ RADA, REVÍZOR 
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom 

spoločnosti a pozostáva aspoň z jedného člena 
- revízora. Revízorom je _______. 

2. Členov dozornej rady volí valné 
zhromaždenie. 

3. Dozorná rada predkladá valnému 
zhromaždeniu revíznu správu. 

4. Dozorná rada je oprávnená nahliadať do 
všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
činnosti spoločnosti a kontrolovať, či účtovné 
záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a 

či sa činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
stanovami spoločnosti. 

5. Dozorná rada najmä: 
a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a 

výročnú správu o hospodárení a svoje 
vyjadrenia k nim predkladá valnému 
zhromaždeniu, 

b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných 
dokladov, 

c) upozorňuje predstavenstvo na zistené 
nedostatky a podáva návrhy na ich 
odstránenie. 

 
 
VIII. HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI 
Spoločnosť je nezisková organizácia a prostriedky 
na svoju činnosť získava najmä: 
a) z členských príspevkov, 
b) z darov od fyzických a právnických osôb 

z tuzemska i zo zahraničia, 
c) z výnosov z organizovania zbierok, kultúrnych 

a osvetových podujatí, 
d) z prenájmu majetku a ostatných majetkových 

výnosov 
e) z výnosov z vydávania a rozširovania tlačovín, 

periodík a publikácií. 
 
 
IX. ZÁNIK SPOLOČNOSTI 
1. Spoločnosť zaniká dobrovoľným rozpustením 

alebo zlúčením s iným združením, ak sa na 
tom uznesie na návrh predstavenstva valné 
zhromaždenie 3/4 hlasov prítomných členov. 

2. V prípade rozpustenia spoločnosti valné 
zhromaždenie rozhoduje o použití majetku 
spoločnosti a o spôsobe likvidácie. Majetok 
spoločnosti sa použije v zmysle cieľov 
spoločnosti. 

 
 
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Tieto stanovy boli schválené a uvedené do 

platnosti Valným zhromaždením zo dňa 9. 
februára 2002. Nahrádzajú pôvodné zo dňa 21. 
januára 1993.  

2. Stanovy spoločnosti sú k nahliadnutiu v sídle 
spoločnosti. 

 


