
Příloha č. 1 

 

Podmínky pro žádosti o stipendia SČP ČLS JEP na ECP 2019  

Podmínky pro podání žádosti o stipendium jsou následující:  

1. V roce 2020 bude uděleno maximálně 10 stipendií pro účast na 32.Evropském sjezdu 

patologů (ECP) v Glasgow 29. 8.-2.9.2020 (ve výši časného registračního poplatku člena ESP 

+ 15 000 Kč na osobu).  

2. Výbor SČP upozorňuje na možnost získat stipendium od ECP pro rezidenty. Kombinace 

obou stipendií je vítaná, jedincům, kteří získají stipendium z ECP, NEBUDOU kráceny 

prostředky na vedlejší výdaje ze zdrojů SČP. Blíže viz https://www.esp-

congress.org/abstracts/guidelines-for-submission.html. 

3. O stipendium mohou požádat pouze členové SČP ČLS JEP (žadatel musí být přijat před 

datem žádosti), kteří prokáží aktivní účast na kongresu (přihlášené sdělení – přednáška, 

poster, předsedání sekce). K žádosti přiloží abstrakt sdělení.  

4. O stipendium mohou požádat pouze členové SČP ČLS JEP, kteří mají zaplacené členské 

příspěvky SČP za celé období svého členství ke dni podání žádosti.  

5. Žádost musí obsahovat krátký odborný životopis s kontaktními údaji (tel. číslo, e-mailová 

adresa) a s publikační aktivitou v posledních 2 letech, včetně seznamu sdělení na českých a 

česko-slovenských sjezdech patologie.  

6. Zaslání abstraktů lze doložit dodatečně až po rozhodnutí o přidělení stipendia. Bez doložení 

ZASLÁNÍ (nikoliv přijetí) abstraktu nebude stipendium proplaceno.  

7. Při převisu poptávky bude aplikován systém bonifikace a malifikace podle Tabulky 1.  

8. Deadline pro podání žádostí je: 8. 3. 2020 ve 24:00 hod. Později podané žádosti nelze 

akceptovat.  

9. O stipendium se žádá elektronicky, veškeré výše uvedené materiály zašlete e-mailem na 

adresu fabian@mou.cz  

10. Byla ustanovena komise pro výběr uchazečů o stipendia – Fabian, Kodetová-Nováková, 

Laco.  

11. Konečné rozhodnutí o přidělení stipendia probíhá hlasováním výboru SČP ČLS JEP.  

12. Na udělení stipendia není nárok. Výbor SČP ČLS JEP rozhodne o udělení stipendií na 

ECP do 22. 3. 2020 a žadatele vyrozumí emailem.  

 

Absolvent kmene v přípravě na atestaci  
 

1 bonus 

 
 

Úspěšné absolvování atestace v posledních 5 letech  

 

1 bonus 
 

Věk do 35 let  

 

1 bonus 
 

Původní článek v časopise s IF v posledních 2 letech (1. autor)  

 

2 bonusy 
 

Původní článek v recenzovaném časopise bez IF v posledních 2 

letech (1. autor)  

1 bonus 
 

Přednáška/poster na tuzemském sjezdu SČP JEP v posledních 2 1 bonus 
 



letech (1. autor)  

Získání stipendia SČP JEP v posledních 2 letech    1 malus  

 

Žádný původní článek v recenzovaném časopise v posledních 2 

letech (1. autor)  

  1 malus  

 

Žádná přednáška/poster na tuzemském sjezdu SČP JEP v 

posledních 2 letech (1. autor)  

  1 malus  

 

 

 


