
Z Á P I S  

zo 7. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 14.06.2016 

 

 

Prítomní:  

 ŠIŠKOVIČ Matej – Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR, predseda rady 

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

 GALÁŠ Pavol – MŠVVaŠ SR 

 PUTALOVÁ Andrea – CVTI SR  

 ZENDULKOVÁ Danica – CVTI SR 

 SHEARMAN Adriana – CVTI SR 

 PAVLIKOVÁ Marta – CVTI SR 

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

04 Bratislava 

 

Dátum a čas: 14. jún 2016 o 09.00 hod. 

 

Predmet rokovania: Predloženie a schválenie žiadostí o zaradenie pozície do Podpornej 

schémy na návrat odborníkov zo zahraničia a s tým súvisiacich projektov inštitucionálnej 

podpory. Predloženie a schválenie žiadostí o finančnú podporu jednotlivcov a inštitúcií 

v súvislosti s obsadením pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo 

zahraničia.  

 

Priebeh rokovania: 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Informácia administrátora o aktuálnom stave 

3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 31.05.2016) 

4. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory expertov a mladých odborníkov  

(na pozície s termínom obsadenia do 31.05.2016) 

5. Rôzne 

 

K jednotlivým bodom programu:  

1. Schválenie programu rokovania 

V rámci daného bodu rada schválila navrhnutý program rokovania.   

 

2. Informácia administrátora o aktuálnom stave 

V rámci výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 31.05.2016) bolo celkovo 

predložených 6 pozícií, z toho 3 pozície pre mladého odborníka a 3 pozície pre experta. 

V súvislosti s pozíciami zameranými na experta predložili inštitúcie 3 projekty 

inštitucionálnej podpory. Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole 

predložených žiadostí. 



V súvislosti s ukončením možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 15.03.2016 

(ktoré bolo možné obsadiť do 31.05.2016) a ukončením Výzvy na prihlasovanie uchádzačov 

o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu boli celkovo predložené 2 žiadosti. 

Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole predložených žiadostí.   

 

3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 31.05.2016) 

Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia prerokovala jednotlivé 

predložené pozície a s tým súvisiace projekty inštitucionálnej podpory. Predložené pozície 

boli hodnotené na základe kritérií hodnotenia obsadzovanej pozície. V súlade s pravidlami 

schémy bolo predloženým pozíciám pridelené bodové hodnotenie jednotlivými členmi rady. 

Na základe celkového dosiahnutého priemeru bodov rada rozhodla o jednotlivých pozíciách 

a projektoch nasledovne: 

 

Žiadateľ 
Pozícia 

(určená pre) 
Rozhodnutie 

Inštitucionálny 

projekt 
Rozhodnutie 

Národná banka 

Slovenska 

Starší výskumný 

pracovník NBS 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Najvyšší kontrolný 

úrad SR 

Analytik 

(mladý odborník) 
schválená - - 

Slovenská technická 

univerzita v Bratislave 

– Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky 

Odborný asistent  

(mladý odborník) 
schválená - - 

Matematický ústav 

SAV 

Vedecký 

pracovník pre 

oblasť geometria 

 (expert) 

schválená predložený 
      71,5 b 

schválený 

Univerzita 

Komenského 

v Bratislave – 

Jesseniova lekárska 

fakulta v Martine 

Vedecko-

výskumný 

pracovník  

(expert) 

schválená predložený 
81 b 

schválený 

Ústav experimentálnej 

fyziky SAV 

 Expert 

(expert) 
neschválená predložený neschválený 

 

Pozícia „Expert“, ktorú predložil Ústav experimentálnej fyziky SAV nebola Radou 

schémy hodnotená z dôvodu nesúladu s podmienkami schémy, nakoľko podľa uznesenia 

vlády SR č. 368/2015 je potrebné pozíciu, ktorá bude zaradená na zoznam podporovaných 

pozícií, obsadiť do ďalšieho termínu určeného na nahlasovanie ponúk na obsadenie pozície. 

Neobsadené miesta prepadajú a v každom kvartáli sa začína s prázdnym zoznamom. Z tohto 

dôvodu nie je možné akceptovať predloženú žiadosť Ústavu experimentálnej fyziky SAV 

s plánovaným dátumom vytvorenia pracovnej pozície a termínom nástupu 01.01.2018. 



Projekty súvisiace s inštitucionálnou podporou boli hodnotené na základe kritérií 

hodnotenia projektu. Pri ich schvaľovaní rada zohľadnila aj posudky odborníkov 

k jednotlivým inštitucionálnym projektom. Výška predpokladanej finančnej podpory bola 

stanovená na základe dosiahnutého priemeru bodov jednotlivých hodnotiteľov a zodpovedá 

percentuálnemu podielu z požadovanej sumy. 

 

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami rozhodla rada o výške pridelených finančných 

prostriedkov nasledovne:  

 121 500 EUR (z požadovaných 150 000 EUR) na projekt Vplyv delécie Na
+
/Mg

2+
 

výmenníka SLC41A1 a mitochondriálneho Na
+-

 dependentného Mg
2+

 exportéra SLC41A3 

na morfológiu a molekulárnu skladbu mozgu v myšom MPTP- indukovanom 

parkinsonickom modele). Projekt sa viaže na pozíciu: Vedecko-výskumný pracovník. 

Žiadateľom bola Univerzita Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta 

v Martine. 

 34 669,64 EUR (z požadovaných 48 489 EUR) na projekt Topológia vysoko-rozmerných 

variet. Projekt sa viaže na pozíciu Vedecký pracovník pre oblasť geometria. Žiadateľom 

bol Matematický ústav SAV. 

 

Poskytnutie finančnej podpory inštitúcie je viazané na podmienku obsadenia danej 

pracovnej pozície expertom v súlade s pravidlami Podpornej schémy na návrat odborníkov zo 

zahraničia. 

 

4. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory expertov a mladých odborníkov 

(na pozície s termínom obsadenia do 31.05.2016) 

V rámci možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 15.03.2016 s termínom ich 

obsadenia najneskôr do 31.05.2016 boli na základe predložených žiadostí a s tým súvisiacich 

dokumentov zo strany jednotlivcov (mladých odborníkov/expertov) obsadené 2 pozície a 

predložené 2 žiadosti o finančnú podporu pre experta, a to:  

a) pozícia „Výskumný pracovník – expert“ v rámci projektu „Zavedenie nového 

predklinického protokolu na testovanie bezpečnosti a diferenciačného potenciálu 

neurálnych prekurzorov, izolovaných z indukovaných pluripotentných kmeňových 

buniek“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta v 

Martine) obsadená v rozpore s pravidlami schémy. Inštitúcia nemá nárok na finančnú 

podporu. 

b) pozícia „Výskumný pracovník – expert“ v rámci projektu „Morfologická a funkčná 

analýza nervových zakončení sprostredkujúcich viscelárnu bolesť pomocou 

multifotónovej mikroskopie a optogenetických metód“ (Univerzita Komenského 

v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta v Martine) obsadená v rozpore s pravidlami 

schémy. Inštitúcia nemá nárok na finančnú podporu. 

 

Rada schémy zároveň posúdila žiadosti o finančnú podporu pre experta v súvislosti 

s obsadenými pozíciami a rozhodla nasledovne: 

a) žiadosť o finančnú podporu žiadateľa, ktorý obsadil pozíciu „Výskumný pracovník – 

expert“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta v Martine) 



neschválila z dôvodu nesúladu s pravidlami schémy. Podľa rozhodnutia rady nie je 

obsadenie danej pozície v súlade s Výzvou na predkladanie zoznamu pozícií zo dňa 

05.02.2016, nakoľko zmyslom výzvy bolo predloženie zoznamu pozícií, ktoré je 

možné zaradiť do schémy a následne obsadiť odborníkmi pôsobiacimi v zahraničí, 

avšak žiadateľ v danom čase už pôsobil v Slovenskej republike. Zároveň neboli 

splnené kritériá na uchádzača stanovené inštitúciou v Žiadosti o zaradenie pracovnej 

pozície, nakoľko žiadateľ nespĺňal inštitúciou stanovenú požiadavku vedeckého 

profilu v oblasti často citovaných publikácií a tzv. horúcich publikácií. 

b) žiadosť o finančnú podporu žiadateľa, ktorý obsadil pozíciu „Výskumný pracovník – 

expert“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta v Martine) 

neschválila z dôvodu nesúladu s pravidlami schémy. Podľa rozhodnutia rady nie je 

obsadenie danej pozície v súlade s Výzvou na predkladanie zoznamu pozícií zo dňa 

05.02.2016, nakoľko zmyslom výzvy bolo predloženie zoznamu pozícií, ktoré je 

možné zaradiť do schémy a následne obsadiť odborníkmi pôsobiacimi v zahraničí, 

avšak žiadateľ v danom čase už pôsobil v Slovenskej republike. Zároveň neboli 

splnené kritériá na uchádzača stanovené inštitúciou v Žiadosti o zaradenie pracovnej 

pozície, nakoľko žiadateľ nespĺňal inštitúciou stanovenú požiadavku vedeckého 

profilu v oblasti často citovaných publikácií a tzv. horúcich publikácií. 

 

Cieľom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia je vytvoriť dostatočne 

príťažlivý stimul na návrat odborníkov na Slovensko. V rámci danej výzvy mohli oprávnené 

subjekty predkladať pozície súvisiace so schémou pre dve skupiny žiadateľov, a to pre 

mladých odborníkov (jednotlivci do 40 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 

v zahraničí) a expertov (jednotlivci, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí viac ako desať 

rokov ako vysokokvalifikovaní zamestnanci). 

 

5. Rôzne 

Rada prerokovala otázku týkajúcu sa možnosti zarátania času materskej a rodičovskej 

dovolenky do odbornej praxe, ktorá je vyžadovaná v stanovenom čase pre fyzickú osobu – 

experta a konštatovala, že materskú a rodičovskú dovolenku nie je možné pre účely schémy 

započítať do odbornej praxe.    

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 14.06.2016 

 

 

 

Zapísala:           Schválil: 

Marta PAVLIKOVÁ        Matej ŠIŠKOVIČ 

                 predseda rady 


