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Slovenská kardiologická spoločnosť, Bárdošova 2/A, 
 831 01 Bratislava 37 

 

Š T A T Ú T 
 

udeľovania ocenení Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

Slovenská kardiologická spoločnosť: 

(ďalej len „SKS“) 

 

        a) podporuje 

    - zvyšovanie a prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej  

      a odbornej práce svojich členov, 

 

b) oceňuje 

      - všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, 

        publikačnú a prednáškovú aktivitu v medicínskych a farmaceutických  

        vedných odboroch, 

      - zásluhy o budovanie, rozvoj a tvorivú činnosť Slovenskej kardiologickej 

        spoločnosti 

 

        udeľovaním nasledovných ocenení.    

 

Druhy ocenení sú uvedené v poradí podľa ich hierarchie. 

 

           A.  Čestné členstvo Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

      

           B.  Medaily Slovenskej kardiologickej spoločnosti:      

• Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti za zásluhy  

o poznaní srdca 

• Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti v oblasti  

rozvoja kardiológie 

                  

C. Ocenenie sestry za významný prínos v rozvoji ošetrovateľstva v 

kardiológii 

 

Ocenenia udeľuje Výbor Slovenskej kardiologickej spoločnosti (ďalej 

len „Výbor SKS“). Udeľujú sa bez nároku na finančnú odmenu. 

 

Diplomy sa vyhotovujú v jednom vyhotovení a podpisujú ho prezident SKS a 

vedecký sekretár, v ich neprítomnosti viceprezident SKS a člen Výboru SKS 

poverený agendou ocenení SKS. 

 

Druhy a udeľovanie ocenení: 

 

        A. Čestné členstvo Slovenskej kardiologickej spoločnosti 

 

        Čestné členstvo SKS udeľuje Výbor SKS 

 

 - členom SKS, za dlhoročnú organizačnú a odbornú aktivitu a za mimoriadne  

            zásluhy pri budovaní SKS s osobitným zreteľom na dosiahnuté výsledky  

            vo vedeckej a odbornej práci a v ďalšom sústavnom vzdelávaní  

            zdravotníckych pracovníkov 

 - osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o kardiovaskulárnu medicínu  

            na Slovensku 

 - medzinárodným kapacitám v oblasti medicínskej praxe a vedy. 
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Odovzdáva sa pri významnom vedeckom podujatí, prípadne inom jubilejnom 

odbornom vzdelávacom podujatí.  

 

           Diplom sa vyhotovuje v latinskom jazyku. 

 

 

B. Medaily SKS 

 

Medaily SKS udeľuje Výbor SKS na základe návrhu člena výboru SKS členom 

SKS, právnickým a fyzickým osobám za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore, 

za odborný a vedecký prínos v procese ďalšieho sústavného vzdelávania a za 

zásluhy o budovanie a rozvoj kontaktov s partnerskými organizáciami doma a v 

zahraničí, pri životných jubileách, významných pracovných výročiach, 

jubilejných a iných odborných podujatiach. 

 

 

        Medaily SKS sú vyhotovené podľa návrhu doc. akademického sochára  

        Milana Lukáča. 

 

           Diplom k oceneniu je vyhotovený v latinskom jazyku.  
 

 

C. Ocenenie sestry za významný prínos v rozvoji ošetrovateľstva v 

kardiológii 

 

Ocenenie sa odovzdáva na podporu odborného rozvoja kardiológie 

v ošetrovateľstve, inšpirovanie k vzdelávaniu, k odovzdávaniu vedomostí a k 

zavádzaniu inovatívnych ošetrovateľských postupov vedúcich k zvyšovaniu 

odbornej úrovne ošetrovateľstva v kardiológii. Ocenenie udeľuje Výbor SKS na 

základe jednomyseľného návrhu výboru Pracovnej skupiny Sestry v kardiológii. 

 

Cenu každoročne odovzdáva osobne poverený člen Výboru SKS na Konferencii 

sestier alebo na Kongrese SKS (o mieste odovzdania rozhoduje Výbor SKS).  

 

Ocenená môže byť registrovaná zdravotná sestra, členka SKS, ktorá vykonáva 

ošetrovateľskú prax v kardiológii minimálne po dobu 5 rokov a spĺňa aspoň 2 z 

nasledovných podmienok: 

1. realizovala publikačnú činnosť zameranú na problematiku ošetrovateľstva 

v kardiológii, 

2. realizovala prednáškovú činnosť na odborných konferenciách zameranú 

na problematiku ošetrovateľstva v kardiológii, 

3. pričinila sa rozhodujúcou mierou o úspešné zavedenie nových 

ošetrovateľských postupov a/alebo má významné zásluhy o rozvoj odboru 

kardiológia v ošetrovateľstve. 

 

Ocenenie má podobu brošne.  

 

           Diplom sa vyhotovuje v latinskom jazyku. 
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Všeobecné ustanovenia 

 

1. Súčasťou návrhu na udelenie ocenení SKS sú doklady o splnení podmienok 

a osobitných zásluhách, za ktoré sa cena má udeliť. 

2. Registráciu udelených ocenení Výboru SKS, vyhotovovanie diplomov a medailí, 

prípadne iných cien zabezpečuje Sekretariát SKS. 

 

    Tento štatút bol schválený Valným zhromaždením SKS dňa 08.10.2021. 

 

 

 

 

 


