
Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích:
Sestra v nemocniční a ambulantní péči

Sestra v sociální péči
Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu:
Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Stručná pravidla soutěže:

Dopřejte získat toto prestižní ocenění těm, kteří si jej opravdu zaslouží!

Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí 
a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, 
kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým 
zaměstnáním. Kandidáty navrhují jejich kolegové, nadřízení, lékaři, 
zástupci odborných společností i pacienti. Odborným garantem je 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad soutěží převzala paní 
Dagmar Havlová za Nadaci Vize 97. 

Průběh soutěže:
Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou  přihlášku spolu 
s motivačním dopisem v obálce označené heslem „Sestra roku 
2009“ na adresu redakce časopisu Sestra. Akceptovány jsou 

pouze přihlášky doručené nejpozději  do 11. 12. 2009.
Formulář přihlášky do soutěže najdete v titulech Sestra, 
Zdravotnické noviny a také na internetových stránkách
 www.sestraroku.cz. 
Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole vybere nezávislá 
první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty. Druhé 
kolo proběhne na slavnostním galavečeru v únoru 2010 v Praze. 
Navrhovatelé mají možnost účastnit se tohoto večera spolu 
s finalistkami. V tomto závěrečném kole vybere vítěze druhá 
odborná porota složená z významných osobností našeho 
lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry 
a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku. 

Podmínky účasti v soutěži:
Soutěžící musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je 
nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání 
výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo 
intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího 
systému apod. 

Úplné znění pravidel soutěže je k dispozici na www.sestraroku.cz. 
V případě dotazů pište na adresu sestraroku@mf.cz nebo využijte 
webové diskusní fórum.

www.sestraroku.cz

mediální partneři:

Generální partner:

Partneři:

Přihlaste svého 
kandidáta!

X. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu sestra z vydavatelského domu mladá fronta a. s. 



 ...............................................................  ...............................................................
 Datum a podpis soutěžícího  Datum a podpis navrhovatele

Navrhovatel

Jméno a příjmení navrhovatele ..............................................................................................................................................................

Kontaktní adresa, PSČ ................................................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................             telefon ...................................................................................

Soutěžící

Jméno a příjmení soutěžící(ho) ..........................................................................................................................................................................................................................

Kontaktní adresa, PSČ ............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................................             telefon ...................................................................................

Obor, ve kterém soutěžící působí    .........................................................................................................................................................................................................................

Funkce ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pracoviště (název zařízení včetně oddělení) ................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nejvyšší dosažené vzdělání, kvalifikace ..........................................................................................................................................................................................................

Registrovaná sestra:      ano       ne                                    Počet let ve zdravotnictví ...................................................................................

Publikační činnost ..................................................................................................................................................................................................................................................

Přednášková činnost ...............................................................................................................................................................................................................................................

Jazykové schopnosti ...............................................................................................................................................................................................................................................

Zahraniční stáže ......................................................................................................................................................................................................................................................

Kde jste se o soutěži dozvěděli? ........................................................................................................................................................................................

Přihláška do soutěže
Přihlašuji kandidáta do soutěže sestra roku 2009 v kategorii:

 sestra v nemocniční a ambulantní péči
 sestra v sociální péči
 sestra ve výzkumu a vzdělávání

 (vybranou kategorii označte křížkem)
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Základní informace o soutěži

Popis aktivit kandidáta odpovídajících hlavnímu 
kritériu soutěže musí být k přihlášce přiložen na 
zvláštním papíře ve formě motivačního dopisu. 
Rozsah tohoto sdělení by neměl přesahovat jednu 
normostranu (tj. 30 řádků). 

Úplné znění pravidel soutěže je k dispozici na www.sestraroku.cz 
a soutěžící odesláním přihlášky s těmito pravidly souhlasí. 
Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi mohou být 
pořizovány fotografické snímky, videozáznamy a rozhovory 

v rámci dokumentace akce, které mohou být přiměřeně využity 
organizátorem soutěže pro účely prezentace této akce a reklamu 
spojenou s touto akcí a dalšími ročníky této akce, a s pořizováním 
takových záznamů souhlasí. 
Svými podpisy udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů 
společností Mladá fronta a. s. se sídlem Mezi Vodami 1952/9, 
143 00 Praha 4-Modřany, jakožto správcem a zpracovatelem, za 
účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového 
zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem obchodních 
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona 

č. 480/2004 Sb., a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. 
Bereme na vědomí, že máme právo přístupu k osobním údajům 
a další práva podle zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů uděluje soutěžící i navrhovatel dobrovolně 
a mohou jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.  

Mladá fronta a. s., marketing B2B, Mezi Vodami 1952/9, 143 00 
Praha 4-Modřany. 

Vyplněním přihlášky do soutěže se zavazujeme dodržovat bez 
výhrad pravidla soutěže.

X. ročník soutěže vyhlášené redakcí odborného časopisu sestra z vydavatelského domu mladá fronta a. s. 


