
Z Á P I S  

zo 6. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 15. 04. 2016 

 

Prítomní:  

 ŠIŠKOVIČ Matej – Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR, predseda rady 

 KOŠŤÁL Ctibor – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  (SGI), člen rady 

 KRAJČOVIČOVÁ Zuzana – MŠVVaŠ SR 

 GALÁŠ Pavol – MŠVVaŠ SR 

 BILSKÝ Ľubomír – CVTI SR 

 PUTALOVÁ Andrea – CVTI SR  

 ZENDULKOVÁ Danica – CVTI SR  

 PAVLIKOVÁ Marta – CVTI SR 

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 

04 Bratislava 

 

Dátum a čas: 15. apríla 2016 o 09.00 hod. 

 

Predmet rokovania: Predloženie a schválenie výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 

31. 05. 2016). 

 

Priebeh rokovania: 

1. Schválenie programu rokovania 

V rámci tohto bodu rada schválila navrhnutý program rokovania.   

2. Informácia administrátora o aktuálnom stave 

Administrátor schémy informoval členov rady o priebehu schémy a najnovších 

informáciách.  

 

3. Schválenie výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 31. 05. 2016) 

Rada po vznesení pripomienok a ich zapracovaní (informácia o všeobecných podmienkach 

pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo 

zahraničia a informácia o časovom rámci plánovania rozpočtu projektov inštitucionálnej 

podpory) schválila znenie výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 31. 05. 2016). 

 

4. Rôzne 

V rámci tohto bodu programu rada prerokovala nasledovné záležitosti: 

a) Rada zobrala na vedomie odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o finančnú podporu 

z Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia nepodporenej žiadateľky 

a požiadala administrátora schémy o vyjadrenie k predmetnej záležitosti. 

Podpornú schému na návrat odborníkov zo zahraničia schválila vláda Slovenskej 

republiky uznesením č. 368/2015 zo dňa 08. 07. 2015 a z tejto schémy vyplýva 

pôsobnosť Rady schémy schvaľovať žiadosti o finančnú podporu. Schéma však nemá 

povahu zákona ani podzákonného všeobecne záväzného právneho predpisu. Rada 



schémy teda nemá postavenie orgánu verejnej správy, schvaľovanie žiadostí 

o finančnú podporu zo schémy nie je verejnou správou, a preto sa na schvaľovanie 

týchto žiadostí nemôže vzťahovať správny poriadok. Na základe uvedeného nemá 

rozhodnutie Rady schémy povahu rozhodnutia správneho orgánu a nemožno sa preto 

proti nemu ani odvolať.  

 

b) Úpravu Všeobecných podmienok pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do 

Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. 

Za účelom zachovania pôvodnej podstaty schémy, ktorou je návrat odborníkov zo 

zahraničia, Rada schémy pripomienkovala a schválila upravené Všeobecné 

podmienky pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do Podpornej schémy na návrat 

odborníkov zo zahraničia.  

 

c) Úpravu Pravidiel schvaľovania predložených pozícií a projektov inštitucionálnej 

podpory.  

Schválená výška inštitucionálnej finančnej podpory sa bude odvíjať od celkového 

dosiahnutého súčtu bodov konkrétneho projektu. Každý člen rady pridelí body 

jednotlivým kritériám hodnotenia projektu a stanoví celkový súčet bodov. Následne sa 

stanoví aritmetický priemer súčtov bodov pridelených jednotlivými členmi rady, ktorý 

bude zodpovedať percentuálnemu podielu požadovanej sumy. Tento spôsob 

schvaľovania výšky inštitucionálnej finančnej podpory nahrádza doteraz využívaný 

systém intervalov. 

 

d) Časový rámec plánovania rozpočtu projektov inštitucionálnej podpory.  

Rada schémy sa uzniesla na časovom rámci plánovania rozpočtu projektov 

inštitucionálnej podpory v max. trvaní jedného kalendárneho roka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 18. 04. 2016 

 

Zapísala:           

Marta PAVLIKOVÁ         

 

 

Schválil: 

Matej ŠIŠKOVIČ 

  predseda rady       ....................................... 


