CENA JAROSLAVA SKÁLY 2019

VYHLÁŠENÍ
Úvod
Cena Jaroslava Skály byla založena v r. 2001 občanským sdružením SANANIM
(nyní SANANIM, z.ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc.
MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české
psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch.
Čl. 1
1) Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú. a výbor
Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně (dále SNN), vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování prací k ocenění
v r. 2019.
2) Právo doporučovat mají všichni pracovníci oboru adiktologie. Doporučení jako
upozornění na významný publikační počin mohou adresovat kterémukoliv členu
Rady.
3) Právo nominovat mají členové Rady s přihlédnutím k doporučením nebo dle
vlastní volby.
Čl. 2
1) Doporučovat a nominovat je možné:
a) knižní publikaci, vydanou v předchozím roce,
b) odborný časopisecký článek, vydaný v předchozím roce,
c) jiné autorské dílo, zveřejněné v předchozím roce,
d) soubor časopiseckých článků k určitému tématu, zveřejňovaných kontinuálně
v průběhu dvou a více předchozích let v rámci určitého projektu a/nebo shodným
autorským týmem;
e) jinou publikační aktivitu v oboru, hodnou zvláštního zřetele.
2) Doporučení či nominace musí zajistit dostupnost doporučované/nominované
práce přesným odkazem.
(3) Nominace se přijímají do 15.dubna 2019 na adrese uvedené na konci tohoto
dokumentu.

Čl. 3
(1) Rada Ceny volí v tajném hlasování nositele Ceny ze seznamu nominovaných
kandidátů.
(2) Rada může rozdělit Cenu na polovinu a/nebo udělit Cenu v druhém a třetím
pořadí, případně čestné uznání, a to i v případě, že první místo Ceny neudělí.
(3) Cenu a diplomy předají představitelé Rady na AT konferenci 2019 na
společenském večeru 3.června v hotelu Jezerka, Seč.
Adresa pro podávání doporučení a nominací:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
Mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz ; kalina@sananim.cz
Pracovní mobil pro informace: (+420)731 249 809

