
ZÁPISNICA 

z voľby člena Vedeckej rady Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i.,  

konanej dňa 16.7.2018 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Voľbu riadil doc. Filipčík, podpredseda Správnej rady NIÚ SAV, v. v. i. 

 

Program: 

1. Voľba interného člena VR NIÚ SAV, v. v. i. 

2. Voľba zástupcov zamestnancov NIÚ SAV, v. v. i. 

 

 

1. Dňa 16.07.2018 sa uskutočnila doplňovacia voľba jedného interného člena Vedeckej  

rady Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. (VR NIÚ SAV, v. v. i.) podľa zákona 243/2017 

Z. z., § 18. 

 

Vzhľadom k tomu, že členovia VR NIÚ SAV doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. a RNDr. 

Rostislav Škrabana, PhD., sa stali dňa 9.7.2018 členmi Správnej rady NIÚ SAV, v. v. i. a pre 

nezlučiteľnosť týchto funkcií podľa § 18, ods. 8 zákona č. 243/2017 o verejnej výskumnej 

inštitúcií, bolo nevyhnutné zvoliť nového interného člena Vedeckej rady NIÚ SAV, v. v. i. Na 

základe Zakladacej listiny Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. má vedecká rada päť 

členov a z tohto dôvodu bolo potrebné k zostávajúcim štyrom členom doplňujúcou voľbou 

zvoliť jedného interného člena.  

 

Do VR NIÚ SAV, v. v. i. sa prihlásil jediný kandidát: 

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.         

 

Kandidát splnil požiadavky na člena VR NIÚ SAV, v. v. i., podľa čl. 1 vzorového volebného a 

nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie, 

schváleného Predsedníctvom SAV dňa 14. júna 2018 a predložil všetky dokumenty 

požadované k voľbe podľa „Oznámenia Správnej rady NIÚ SAV, v. v. i. o konaní voľby 

interného člena Vedeckej rady NIÚ SAV, v. v. i.“ vyhláseného dňa 10. júla 2018.  

 

Volebná komisia pozostávala z nasledujúcich členov Správnej rady NIÚ SAV, v. v. i.: 

prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. 

prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc. 

doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc. 

RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. 

RNDr. Martin Čente, PhD. 

 

 

 



Výsledky tajného hlasovania: 

Z celkového počtu 44 oprávnených voličov (podľa § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej 

inštitúcii) bolo prítomných 30, t. j. nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. 

 

Počet získaných hlasov kandidáta:  

Za: 30 

Proti: 0 

Hlasovania sa zdržal: 0 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Na základe sčítania hlasovacích lístkov navrhovaný kandidát získal nadpolovičnú väčšinu 

hlasov prítomných voličov a bol teda zvolený (podľa čl. XXI Štatútu Slovenskej akadémie 

vied a vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady verejnej 

výskumnej inštitúcie, schváleného Predsedníctvom SAV dňa 14. júna 2018) za člena VR NIÚ 

SAV, v. v. i., na funkčné obdobie od 16. 7. 2018 – 15. 7. 2023. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Riaditeľ NIÚ SAV, v. v. i., vydá a zabezpečí doručenie dokladu o zvolení za interného člena 

vedeckej rady zvolenému kandidátovi s určením začiatku plynutia funkčného obdobia podľa 

zákona 243/2017 Z. z., § 23 ods. 11  písm. a). 

Termín: ihneď 

 

Aktuálne zloženie Vedeckej rady NIÚ SAV, v. v. i. ku dňu 16.7.2018 je nasledovné: 

Členovia vedeckej rady – interní: 

Mgr. Branislav Kováčech, PhD.     

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.     

RNDr. Monika Žilková, PhD.     

 

Členovia vedeckej rady – externí: 

Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.     

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.     

 

 

2. Po ukončení voľby člena Vedeckej rady Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i.  

sa uskutočnila voľba zástupcov zamestnancov. 

Navrhovaní kandidáti: 

Ing. Peter Horňák 

Mgr. Martina Ježovičová 

 

Funkciou zástupcov zamestnancov NIÚ SAV, v. v. i. bude odsúhlasenie a vyjadrenie sa 

napríklad k Pracovnému poriadku NIÚ SAV, v. v. i., čerpaniu sociálneho fondu a k iným 

dôležitým dokumentom a skutočnostiam v mene zamestnancov organizácie. 

 



 

Uznesenie č. 3: 

Navrhovaní kandidáti boli zvolení verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných 

zamestnancov NIÚ SAV, v. v. i. za zástupcov zamestnancov NIÚ SAV, v. v. i. 

 

Uznesenie č. 4: 

Riaditeľ NIÚ SAV, v. v. i. vydá menovacie dekréty o zvoleným zástupcom zamestnancov. 

Termín: ihneď 

 

 

Zapísal:  

doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc.    .................................. 

 

Overili:   

prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.    .................................. 

prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc.    .................................. 

RNDr. Rostislav Škrabana, PhD.    .................................. 

RNDr. Martin Čente, PhD.      .................................. 

 

 

V Bratislave, dňa 16.7. 2018 


