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Rosenberger J., Madarasová Gecková A.a, van Dijk J.P., Nagyova I., Roland R., van den Heuvel
W., Groothoff J.W., Prevalence and characteristics of noncompliant behaviour and its risk factors in kidney
transplant recipients TRANSPLANT INTERNATIONAL, 18(9)(2005)1072-1078

V čom vidíte uplatnenie
výsledkov tohto projektu:

Podpora mladých vedeckých pracovníkov a ich uplatnenia v ERA. Podpora špičkového vedeckého
výskumu v cieľovej oblasti.

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas ku zverejneniu údajov v nej uvedených.
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Charakteristika výsledkov
Evidenčné číslo: 20-028802

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Hlavným cieľom KISH bolo vytvoriť a podporovať výskumnú komunitu, ktorá bude schopná významne
prispieť k výskumu spoločenských aspektov zdravia v ERA s nádejou, že toto úsilie je efektívnym spôsobom
prevencie „úniku mozgov“, teda strácania toho najcennejšieho a to potenciálu mladých a talentovaných. KISH
podporoval 23 mladých vedeckých pracovníkov pri ich doktorandskom štúdiu, pričom 3 doktorandské štúdia
boli počas doby riešenia projektu úspešne obhájené na Univerzite v Groningene. KISH poskytoval služby
KISH kancelárie (organizačné a administratívne zabezpečenie riešenia výskumných úloh), KISH knižnicu
(vrátane prístupu k literárnym databázam a štatistickým softwarom),  supervíziu a ďalšie služby podporujúce
dissemináciu výstupov (metodologické, štatistické a jazykové konzultácie, jazykové korektúry), podporu
mobilít, výmenu informácii, služby súvisiace s realizáciou projektov (PVS pri zbere údajov a tvorbe databáz),
materiálno-technické zabezpečenie. KISH pripravil viacero vzdelávacích aktivít pre mladých vedeckých
pracovníkov. Zároveň participoval na realizovaní Programu prevencie drogových závislostí a AIDS pre
vysokoškolákov. KISH udržoval a rozširoval spoluprácu a siete na medzinárodnej i národnej úrovni
rozvíjaním vzťahov s inštitúciami a ústavmi aktívnymi v cieľovej oblasti. KISH participoval na viacerých
európskych projektoch, 26  bilaterálnych projektoch a 11 projektoch národných agentúr (APVV, VEGA,
PDF). V období riešenia projektu bolo publikovaných a prezentovaných 250 vedeckých prác a abstraktov,
z toho v SCI časopisoch bolo publikovaných 19 vedeckých prác a 60 abstraktov. Pôvodne neformálneho
zoskupenie v záverečnom roku riešenia projektu získalo status univerzitného centra excelencie. KISH tím
patrí v niektorých oblastiach k špičke v Strednej Európe a stáva sa významnou entitou i v medzinárodnej
vedeckej komunite.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:

The main aim of KISH was to establish and support a research community able to contribute significantly to
research into societal aspects of health in the ERA, with the hope that this effort will lead to efficient
prevention of “brain drain”, or in other words the loss of the most valuable part of the Slovak population – the
potential of the young and gifted. KISH supports the PhD study of  23 young researchers, and 3 theses were
defended at the University of Groningen during the project implementation period. KISH has provided the
services of the KISH office (arrangements as well as administrative tasks related to dealing with the research
tasks), the KISH library (including access to full-text databases, statistical software packages), supervision and
other services supporting dissemination of output (methodological, statistical, language consultations,
language proofs), mobility support, support of information exchange, services related to project realisation
(research assistants‘ help with data collection and data loading), office supplies and ICT. KISH organized
several educational activities for young researchers. At the same time KISH participated on the Program of
Drug and AIDS prevention for university students. KISH maintained and developed the co-operation and the
network on international as well as national levels by developing relationships with institutions active in the
target field. KISH participated in several European projects, 26 bilateral projects, and 11 projects of national
agencies (APVV, VEGA, PDF). During the project implementation, 250 scientific papers or abstracts were
published, of which 19 research papers and 60 abstracts were in SCI journals.  In 2004 the originally informal
group received legal status within the University; and in the last year of the project the group obtained
the status of university Centre of Excellence. The KISH team ranks among the top in Central Europe with
regard to some research fields and is becoming a significant entity in the ERA.

Podpis riešiteľa: ...........................................................


