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Článek 1
Obecná ustanovení
1. Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (dále jen SLM) vyhlašuje každý
kalendářní rok soutěž o cenu za nejlepší publikaci v lékařské mikrobiologii (dále jen
cena) v následujících kategoriích:
a) studenti v doktorském studijním programu,
b) vysokoškolští pracovníci do 35 let věku,
c) vysokoškolští pracovníci nad 35 let věku.

Článek 2
Vyhlášení soutěže
1. Soutěž je vyhlašována po schválení výborem SLM, a to na základě hlasování aklamací
většinou všech členů výboru.
2. Výbor SLM má právo vyhlásit soutěž ve všech třech, dvou i jedné kategorii podle čl. 1.
3. Vyhlášení soutěže je doplněno určením kalendářního roku, za který je cena
udělována.
4. Součástí vyhlášení soutěže je uveřejnění přihlášky a podmínek pro přihlášení.

Článek 3
Formy publikací
1. Cena SLM je určena autorům publikací zaměřených na lékařskou mikrobiologii.
2. Forma publikací je definována následovně:
a) původní vědecká publikace,
b) přehledné sdělení,
c) monografie,
d) kapitola v monografii,
e) skripta.
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Článek 4
Podmínky pro udělení ceny
1. Uchazeč musí být prvním nebo korespondujícím autorem.
2. Původní či přehledná vědecká publikace musí být uveřejněna ve stanoveném období
podle článku 2, bod 3.
3. Uchazeč o cenu musí vyplnit příslušnou přihlášku do soutěže a odeslat ji spolu s kopií
přehledné či původní publikace, kapitoly v monografii nebo s celou monografií či
celými skripty do požadovaného termínu na adresu definovanou podle článku 2, bod
4.
4. Přihlášku a příslušnou publikaci lze poslat i elekronicky na e-mailovou adresu
definovanou podle článku 2, bod 4.
5. Podmínkou pro udělení ceny je členství v SLM.

Článek 5
Vyhodnocení soutěže
1. Vyhodnocení soutěže je realizováno výborem SLM, který posoudí všechny přihlášené
původní a přehledné publikace, kapitoly v monografiích nebo monografie či skripta, a
na základě hlasování aklamací většinou všech členů výboru rozhodne o udělení ceny.
2. Výbor SLM má právo cenu v dané kategorii neudělit.
3. Výbor SLM má právo v dané kategorii udělit více cen.
4. Výsledky soutěže (kategorie, autor/autorský tým, název práce) budou zveřejněny na
webových stránkách a seminářích SLM.
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