
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Vedeckej rady NIÚ SAV, v. v. i., konaného dňa 13. 08. 2018 

 

Prítomní: Mgr. Branislav Kováčech, PhD., RNDr. Monika Žilková, PhD., doc. MVDr. 

Norbert Žilka, DrSc. 

  

Ospravedlnení: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  

 

Dňa 13.08.2018 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Vedeckej rady Neuroimunologického ústavu 

SAV, v. v. i. (VR NIÚ SAV, v. v. i.)  

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda VR NIÚ SAV, v. v. i. Mgr. Branislav Kováčech, PhD. 

 

Program: 

 

1. Vyhodnotenie žiadosti o udelenie grantu NIÚ SAV, v. v. i. pre rok 2018 

2. Publikačná aktivita 

 

1. Vyhodnotenie žiadosti o udelenie grantu NIÚ SAV, v. v. i. pre rok 2018 

 

UZNESENIE (VR NIÚ SAV, v. v. i.) č. 4:  

Na základe žiadosti o vedecký grant NIÚ SAV, v. v. i. členovia vedeckej rady 

schválili udelenie výskumného grantu Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i., 

doktorandke denného štúdia Mgr. Gréte Vargovej na riešenie projektu s názvom: „Sensory 

processing in Alzheimer‘s disease“ a odporučili riaditeľovi Neuroimunologického ústavu 

SAV, v. v. i., aby udelil grant a finančné prostriedky v súlade s propozíciami grantového 

programu NIÚ SAV, v. v. i. Finančné prostriedky vo výške 200,- EUR budú poskytnuté na 

činnosti bezprostredne spojené s doktorandským projektom žiadateľky, napr. na prípravu 

posterov, cestovné na vedecké konferencie a pod. a budú uvoľnené po konzultácii so 

školiteľom, MUDr. Mgr. Tomášom Hromádkom, PhD.  

 VR NIÚ SAV, v. v. i. doručí elektronickou formou odporúčanie riaditeľovi 

a predsedovi Správnej rady NIÚ SAV, v. v. i. prof. Michalovi Novákovi a vystaví Dekrét o 

udelení grantu Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. pre rok 2018 Mgr. Gréte Vargovej. 

Vykoná: Mgr. Kováčech 

Termín: ihneď 

 

2.  Publikačná aktivita 

 

UZNESENIE (VR NIÚ SAV, v. v. i.) č. 5:  

Manuskript každej publikácie ústavu musí byť pred jeho podaním schválený VR NIÚ 

SAV, v. v. i., a musí obsahovať  poďakovanie príslušným projektom v Acknowledgement-e. 

Zodpovední za kontrolu publikácií: Mgr. Kováčech, Ing. Horňák 



Vykoná: všetci vedeckí pracovníci NIÚ SAV, v. v. i. 

Termín: stály 

 

 

Zapísala: RNDr. Monika Žilková, PhD.   ............................................. 

 

Overil: Mgr. Branislav Kováčech, PhD.   ............................................. 

 

 

V Bratislave, dňa 13.08.2018 


