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Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 
 

 

Š T A T Ú T 

 

Dvorany slávy popredných osobností slovenskej medicíny 
 

 I.  

Všeobecné ustanovenia 

 

Slovenská lekárska spoločnosť (ďalej len „SLS“)  v rámci svojej činnosti podporuje 

zvyšovanie a prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej a odbornej práce 

svojich  členov, 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 lekárskej 

spoločnosti, jej organizačných zložiek  a zdravotníctva. 

 

II. 

Zriadenie Dvorany slávy  

popredných osobností slovenskej medicíny 

 

 

          Slovenská lekárska spoločnosť zriaďuje Dvoranu slávy popredných osobností  

          slovenskej medicíny dňom  2. 09.2013. 

 

 

III. 

Cieľ Dvorany slávy  

popredných osobností slovenskej medicíny 

 

           Cieľom zriadenia Dvorany slávy popredných osobností slovenskej medicíny  (ďalej  len      

           „Dvorana slávy“)  je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktorí    

           významnou   mierou  prispeli  k  budovaniu   slovenského  zdravotníctva,  medicínskeho  

           školstva   a   vzdelávania,   k   zvyšovaniu   odbornej   úrovne  poskytovanej  zdravotnej 

           starostlivosti   v  Slovenskej   republike,  šíreniu  dobrého    mena  slovenskej   medicíny  

           doma i v zahraničí  a ktorí sa  zaslúžili  o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti 

 

IV. 

Kritéria, podávanie návrhov 

 

1. Kritéria: 

Do Dvorany slávy môže byť uvedená popredná osobnosť slovenskej medicíny, ktorá:  

                  ·  dosiahla vek 80 rokov (na vek sa neprihliada ak osoba už nežije), 

 ·  významnou mierou prispela k budovaniu slovenského zdravotníctva, alebo   

    medicínskeho školstva a vzdelávania,  

 ·  významnou mierou prispela k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej   

    zdravotnej starostlivosti v SR, 

                  ·   šírila dobré meno slovenskej medicíny doma a v zahraničí a to najmä výsledkami svojej  

                      odbornej práce, členstvom a reprezentáciou v uznávaných odborných spoločnostiach, 

                      spolkoch lekárov a spolkoch farmaceutov ako i zdravotníckych  inštitúciách/              

                      organizáciách, 

                  ·   zaslúžila sa o vznik a rozvoj SLS (dlhoročný člen Prezídia SLS alebo člen výboru    

                     organizačných zložiek SLS, prípadne ich komisií a pracovných skupín) .  
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2. Návrhy na uvedenie osobnosti slovenskej medicíny do Dvorany slávy predkladajú komisii  

výbory organizačných zložiek SLS  a Prezídium   SLS. 

 

 

      Návrh musí obsahovať:  

      - meno, priezvisko, tituly,  profesijný životopis,  

      - odôvodnenie 

      - fotografiu (v elektronickej forme). 

                   

                      

V. 

Výber osobností 

 

    Návrhy posudzuje komisia, ktorú zriaďuje Prezídium SLS ako stálu komisiu, alebo ad hoc.    

    Komisia má najmenej troch členov, ktorí sú členmi Prezídia SLS alebo členmi Dozornej  rady SLS. 

    Komisia pri výbere postupuje podľa kritérií uvedených v tomto štatúte. O výnimke z veku u žijúcej  

    osoby ktorá dosiahne vek 75 rokov,  môže rozhodnúť Prezídium SLS len  v mimoriadnych  

    prípadoch hodných osobitného zreteľa. 

      

VI. 

Slávnostný akt uvedenia osobnosti 

 

    Prezídium SLS určí termíny slávnostných aktov uvedenia osobností do Dvorany slávy, ktoré sa  

    budú konať  najmenej raz ročne v sídle Slovenskej lekárskej spoločnosti (Dome zdravotníkov), 

    prípadne na inom vhodnom mieste.    

    Ustanovený maximálny počet osobností  pri jednom akte je spravidla  10 (desať). 

      

    Tento štatút bol schválený  Prezídiom SLS dňa 25.06.2013.   

       

    Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia Prezídia SLS. 

 

 

                  

                                                                                    Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., v.r. 

                                                                                                       prezident SLS 

                 

    Bratislava,  11. 06. 2013 

 

 

 

 

 

 


