
Š t a t ú t                                                                                    

udeľovania pôct a cien 

Slovenskej epidemiologickej  

a vakcinologickej spoločnosti SLS 

 
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (ďalej len SEVS) 

1. podporuje 

 zvyšovanie profesionálnej úrovne,  

 rozvoj vedeckej a odbornej práce svojich členov, 

2. oceňuje  

 všeobecne uznávané výsledky vynikajúcej, dlhodobej, odbornej činnosti,   

 publikačnú a prednáškovú aktivitu v epidemiológii, 

 zásluhy o rozvoj SEVS 

 

udeľovaním pôct a cien 

 
Hierarchia pôct a cien je podľa ich hodnoty nasledovná: 

 

1. Čestná cena SEVS 

 

A. Pocty 

2. Čestné členstvo v Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti 

SLS 

3. Medaily SEVS: 

 zlatá medaila profesora Červenku, (ďalej len zlatá medaila)  

 strieborná medaila profesora Červenku (ďalej len strieborná medaila) 

 bronzová medaila profesora Červenku (ďalej len bronzová medaila) 

B. Ceny: 

4. Cena SEVS za najlepšiu publikáciu. 

5. Cena SEVS za najlepšiu prednášku. 

  



Čestnú cenu SEVS 

 

udeľuje SEVS špičkovým odborníkom za dlhodobú vedeckú a odbornú činnosť v oblasti 

epidemiológie, ktorá dosiahla všeobecné uznanie. 

Výbor SEVS vyhlasuje na udelenie čestnej ceny súťaž, schvaľuje kritériá súťaže a 

menuje komisiu, ktorá predloží výbor SEVS návrhy na jej udelenie. Výbor SEVS schvaľuje 

predložené návrhy a predkladá ich na schválenie snemu SEVS. 

Cena sa odovzdáva spravidla na sneme SEVS alebo na najvýznamnejšom odbornom 

podujatí SEVS v príslušnom kalendárnom roku a je spojená s prednesením slávnostnej 

prednášky a udelením diplomu. Diplom o udelení „Čestnej ceny SEVS“ podpisuje predseda a 

vedecký sekretár výboru SEVS. 

Cena môže byť udelená len jednému kandidátovi v príslušnom kalendárnom roku. 

 

Pocty 

Návrh na udelenie pôct predkladá výbor SEVS alebo skupina minimálne 3 členov SEVS. 

 

Čestné členstvo v Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti 

SLS 

 

Udeľuje výbor SEVS členom SEVS, právnickým alebo fyzickým osobám za 

organizačnú a odbornú aktivitu a zásluhy pri budovaní SEVS, s osobitným zreteľom na 

dosiahnuté výsledky vo vedeckej a odbornej práci v neinštitucionálnom vzdelávaní. 

Udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov, po získaní predchádzajúcich pôct a to 

na sneme SEVS a v rokoch medzi snemami na najvýznamnejšom odbornom podujatí v 

príslušnom kalendárnom roku. 

Diplom o udelení „Čestného členstva v SEVS“ sa vyhotovuje v jednom exemplári a 

podpisujú ho predseda a vedecký sekretár výbor SEVS. Je poctou bez nároku na finančnú 

odmenu. 

 

Medaily 

 

udeľuje výbor SEVS členom SEVS, právnickým a fyzickým  osobám za dlhoročnú aktívnu 

činnosť vo výbore SEVS, za odborný a vedecký prínos v procese neinštitucionálneho 

vzdelávania, za významný prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia  a za zásluhy o 

budovanie a rozvoj kontaktov s partnerskými organizáciami doma a v zahraničí, pri životných 

jubileách a významných pracovných výročiach, a to na sneme SEVS a v rokoch medzi 

snemami na najvýznamnejšom odbornom podujatí v príslušnom kalendárnom roku. 

 
 Zlatá medaila je ocenením prvého stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu nad 

60 rokov. Vekové kritérium však nie je mandátnou podmienkou.  

 Strieborná medaila je uznaním druhého stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom 

jubileu 60 rokov. Vekové kritérium však nie je mandátnou podmienkou.  



 Bronzová medaila je uznaním tretieho stupňa a udeľuje sa spravidla pri životnom jubileu 

50 rokov. Vekové kritérium však nie je mandátnou podmienkou.  

 
Medaily SEVS sa udeľujú spolu s diplomom, ktorý je vyhotovený v jednom exemplári 

v slovenskom jazyku a podpisuje ho predseda a vedecký sekretár výboru SEVS. Udelenie 

medaile SEVS je bez nároku na finančnú odmenu. 

 

Ceny 

Návrh na udelenie cien SEVS predkladá výbor SEVS alebo skupina minimálne 3 členov 

SEVS na základe súťaže vyhlásenej výborom SEVS. 

 

Cena SEVS za najlepšiu publikáciu 

 

sa udeľuje členom SEVS za monografické publikácie alebo za súbor prác, ktoré boli 

predložené do súťaže a ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Cena SEVS za najlepšiu prednášku 

 

sa udeľuje členovi SEVS za prednášku prednesenú na odbornom podujatí SEVS 

v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Výbor SEVS pri vyhlasovaní súťaže oboznámi členov SEVS s podmienkami súťaže, 

termínom predkladania návrhov a výškou finančnej odmeny prislúchajúcej víťazovi. 

Predložené návrhy vyhodnocuje a udelenie cien schvaľuje výbor SEVS. 

 

Návrh na udelenie pôct a cien SEVS je prílohou tohto štatútu. 

 

SEVS oceňuje svojich členov aj v súlade so Štatútom udeľovania pôct a cien Slovenskej 

lekárskej spoločnosti a jej organizačných zložiek. 

http://sls.sk/web/ceny-a-pocty/ 

 

 

 

http://sls.sk/web/ceny-a-pocty/

