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Dikantova cena

DIKANTOVA CENA

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL SLS) udeľuje Di-
kantovu cenu, pomenovanú podľa MUDr. Vojtecha Dikanta, zakladajúceho člena
spoločnosti, pochádzajúceho z Vranova nad Topľou.

MUDr. Vojtech Dikant sa narodil 3.1.1923. Svoju profesionálnu dráhu začal na východnom Slovensku,
v okrese Vranov nad Topľou. Mal široký medicínsky rozhľad a veľmi dobré organizátorské schopnosti,
preto aj zastával v tomto okrese funkcie ako riaditeľ OÚNZ, či neskôr ako riaditeľ OHS. Bol však predo-
všetkým výborným praktickým lekárom. Ako lekár bol nielen odborne ale i jazykovo zdatný, čo využil
ako člen redakčnej rady časopisu Allgemeine Medizine Internacionale, vydávaného v Nemecku. Taktiež
bol individuálnym členom európskej spoločnosti praktických lekárov SIMG, predchodcu dnešnej
WONCA. Je samozrejmé, že nemohol chýbať pri zakladaní Slovenskej spoločnosti všeobecného lekár-
stva v roku 1979 v Prievidzi, kde predniesol pilotnú prednášku „Profil všeobecného lekára vo vývoji me-
dicíny a spoločnosti“. Stal sa členom nového výboru, kde bol predsedom komisie pre zahraničné styky.
Spolu s MUDr. Klimom bol spoluautorom prvej koncepcie všeobecného lekárstva na Slovensku, ktorá
platila od roku 1981 až do roku 2006. Dr. Dikant bol výborným prednášateľom, organizátorom a skrom-
ným a slušným človekom. Jeho náhla smrť 3. 8. 1983 (počas astmatického záchvatu) bola pre Slovenskú
spoločnosť všeobecného lekárstva veľkou stratou. Aj preto sa výbor Spoločnosti všeobecného lekárstva
rozhodol pomenovať cenu za najlepšiu prednášku prednesenú na Konferencii všeobecného lekárstva,
členom odbornej spoločnosti „Cenou Vojtecha Dikanta“.

Táto cena sa udeľuje každý rok v zmysle štatútu odbornej spoločnosti:
1. Cena sa udeľuje za najlepšiu prednášku v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých, prvýkrát

prezentovanú v uplynulom roku na Konferencii SSVPL SLS. 

2. Cenu možno udeliť len lekárovi/lekárke, členovi SSVPL SLS.

3. Návrhy na kandidátov predkladajú členovia spoločnosti písomne členom výboru, podľa miesta
pôsobenia navrhovaného lekára, lekárky. Návrh obsahuje krátku informáciu o kandidátovi
a zdôvodnenie návrhu.

4. Návrhy kandidátov sa predkladajú výboru spoločnosti, ktorý hlasovaním rozhodne o udelení
ceny. 

5. Dikantova cena zahŕňa diplom a finančnú odmenu 200 Eur.

Dikantova cena je doplnená o odmenu vo forme voľného vstupu na výročnú konferenciu od-
bornej spoločnosti v nasledujúcom roku. 

6. Udelenie ceny sa zverejní v odborných časopisoch a na internetovej stránke spoločnosti.

7. Dikantova cena sa odovzdáva na výročnej konferencii SSVPL SLS. Náklady spojené s jej udeľo-
vaním sú zabezpečené z rozpočtu spoločnosti.

Štatút schválil výbor Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS dňa 31. 3. 2012
s platnosťou od 1. 4. 2012.

MUDr. Karol Herda, MUDr. Eva Berešová


