
Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPsS) 
Doručovacia adresa: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 

organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti 

 

Š T A T Ú T 

 

udeľovania pôct a cien Slovenskej psychiatrickej spoločnosti 
        

 

vydaný v súlade s platným Štatútom Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len „SLS“)  pre  udeľovanie 

cien a pôct. 

 
 

Organizačná zložka SLS        

           a)  podporuje 

            -  zvyšovanie a prehlbovanie profesionálnej úrovne,   rozvoj vedeckej a odbornej práce svojich   

               členov, 

 -  rozvoj spolupráce s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí, 

 

             b)   oceňuje 

-   všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti,   publikačnú a  

    prednáškovú aktivitu v špecializačnom odbore psychiatria a príbuzných odboroch, 

-   zásluhy o budovanie,  rozvoj a tvorivú činnosť organizačnej zložky    

 

                                                     udeľovaním vlastných pôct a cien. 

 

 

I.  P o c t y:  

 

 

A. Čestné členstvo výboru organizačnej zložky sa udeľuje svojim členom,  právnickým alebo 

fyzickým  osobám  za významné aktivity a zásluhy v prospech organizačnej zložky na konkrétne 

funkčné obdobie. 

 

B. Čestné členstvo  organizačnej zložky sa udeľuje  po schválení Prezídiom SLS, 

 

- svojím členom  za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj organizačnej zložky, najmä jej  

   odborného pôsobenia pri organizovaní odborných, vedeckých, vzdelávacích podujatí a 

- iným fyzickým  a právnickým osobám  za dlhodobý prínos rozvoja odboru a vzájomných 

partnerských kontaktov. Fyzickým osobám sa udeľuje spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov 

a spravidla po získaní predchádzajúcich pôct na zhromaždení členov, alebo na významnom 

odbornom vedeckom vzdelávacom podujatí v príslušnom kalendárnom roku. Diplom sa 

vyhotovuje v latinskom jazyku. 

 

 

II.  Ceny: 

 

A. Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti 

B. Cena profesora Žuchu 

 

A. Cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti sa udeľuje na základe rozhodnutia výboru SPsS 

členovi SPsS, ktorý je autorom alebo členom autorského kolektívu za medzinárodne, resp. 

celoslovensky významnú publikáciu s dôležitým prínosom pre odbor psychiatria, resp. príbuzné 

odbory, ktorá bola vydaná v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 

 

B. Cena profesora Žuchu sa udeľuje na základe rozhodnutia výboru SPsS členovi SPsS za  

mimoriadny  prínos  v odbore psychiatria,  príp.  príbuznom  odbore. 

 

Nominácie na obidve ceny vyhlasuje výbor SPsS vždy v januári príslušného kalendárneho roku za 

predchádzajúci kalendárny rok. Podmienky nominácie budú zverejnené na webovej stránke 



www.psychiatry.sk. Výška prípadnej finančnej odmeny prislúchajúcej ocenenému bude 

každoročne aktualizovaná podľa finančných možností SPsS a bude zverejnená na uvedenej 

webovej stránke prislúchajúcej víťazovi bude uverejnená na webovej stránke. Predložené návrhy 

vyhodnotí trojčlenná komisia pre pocty a ceny, ktorú tvorí prezident, viceprezident a vedecký 

sekretár výboru SPsS. Schvaľuje ich výbor SPsS. Návrhy môžu predkladať členovia organizačnej 

zložky alebo výbor. Odovzdávajú sa s diplomom. 

  

 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.  Súčasťou návrhu na udelenie pôct a cien sú predložené doklady (kópie, alebo ich časť), za ktoré 

sa cena udelila. Predkladajú sa Sekretariátu Slovenskej lekárskej spoločnosti SLS. 

 

2. Registráciu udelených cien a pôct Prezídia SLS a organizačnej zložky, vyhotovenie diplomov 

a výplatu cien zabezpečuje Sekretariát Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

 

3. Tento štatút bol schválený na zasadnutí výboru SPsS SLS dňa 19.10.2017. Platnosť a účinnosť 

nadobúda dňom schválenia Prezídiom SLS 14. 11. 2017. 

 

 

 

Bratislava, dňa 09.11.2017. 

 

 

 

                                                                                               MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 

                                                                                                          prezidentka SPsS 


