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Výzva na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov
v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia
Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia
Cieľom Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia (ďalej len „schéma“) je
vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko znížením či
čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Občania Slovenskej
republiky, ktorí sa etablovali v zahraničí, by v prípade svojho návratu na Slovensko mohli
využitím svojich skúseností a kontaktov v zahraničí pozitívne vplývať na smerovanie
slovenskej spoločnosti či skvalitňovanie verejných služieb, vo všeobecnosti správy vecí
verejných, prípadne napomôcť skvalitňovaniu vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania
a v neposlednom rade by sa mohli angažovať v občianskej spoločnosti.
Cieľom danej výzvy je predloženie zoznamu pozícií, ktoré je možné zaradiť do schémy a
následne obsadiť odborníkmi (mladými odborníkmi či expertmi) zo zahraničia a zároveň aj
predloženie projektov za účelom uchádzania sa o finančnú podporu pre inštitúciu.
Oprávnení žiadatelia
Orgány a inštitúcie verejného sektora (ústredné orgány štátnej správy vrátane rozpočtových a
príspevkových organizácií, verejné a štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie 1 ,
Slovenská akadémia vied, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a
iné) oprávnené na predkladanie zoznamu pozícií.
Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, rezortné výskumné inštitúcie a Slovenská
akadémia vied oprávnené na predkladanie zoznamu pozícií a s tým súvisiacich projektov za
účelom finančnej podpory pre inštitúciu.
Termín podania žiadosti
Oprávnené subjekty predložia zoznam pozícií, ktoré považujú za relevantné pre podporu zo
schémy vyplnením a zaslaním formulára žiadosti o zaradenie pracovnej pozície
administrátorovi schémy. Žiadosť spolu s prílohami v listinnej i elektronickej forme je
potrebné zaslať do polnoci 31. augusta 2017 (štvrtok). Žiadosti, ktoré budú zaslané po 31.
auguste 2017 nebudú zohľadnené. Pri listinných žiadostiach je rozhodujúci dátum podania, t.
z. odtlačok poštovej pečiatky alebo prezenčnej pečiatky. Na obálke vyznačte „Podporná
schéma na návrat odborníkov zo zahraničia“.
Poštová adresa:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Vyplnenú žiadosť v elektronickej podobe spolu s naskenovanými prílohami je potrebné zaslať
na e-mailovú adresu navraty@cvtisr.sk. Maximálna veľkosť žiadosti spolu s prílohami je
6 MB.
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Rezortnými výskumnými inštitúciami sa rozumejú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené
ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sú príspevkovými organizáciami alebo štátnymi rozpočtovými
organizáciami.

Podporované ponúkané pozície
Oprávnené subjekty môžu 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). V prípade, že pozícia
je zameraná na experta, môže byť predloženie pozície spojené aj s predložením projektu
inštitucionálnej podpory. Pri výbere budú zohľadnené len pozície s pôsobením v Slovenskej
republike a prednosť budú mať pozície na ustanovený týždenný pracovný čas.
Výberový proces
V prípade doručenia chybnej alebo neúplnej žiadosti bude žiadateľ e-mailom vyzvaný na
opravenie alebo doplnenie žiadosti, a to v lehote troch pracovných dní od vyzvania. Žiadosť,
ktorá nebude opravená alebo doplnená v uvedenej lehote, bude z hodnotiaceho procesu
vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nebude doručená
v stanovenej lehote a ktorá nie je v súlade s kritériami výzvy.
Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené radou na základe nasledujúcich
kritérií:
 oprávnenosť daného žiadateľa o vypísanie pozície,
 relevantnosť pozície,
 udržateľnosť pozície,
 požiadavky na pozíciu vypracované podľa radou stanovených minimálnych kritérií,
 podmienky na plnohodnotné využitie obsadzovanej pozície (v prípade pozície pre
experta),
 projekt (v prípade žiadosti o finančnú podporu inštitúcie).
O konečnom vypísaní pozície, ktorá bude zaradená do schémy, rozhodne rada. Rada je
orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vytvorená za
účelom riadenia schémy. Radu tvoria traja členovia, a to zástupca Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, zástupca Ministerstva financií SR a zástupca z neziskového sektora
alebo akademického prostredia.
Na vypísanie pozície a získanie inštitucionálnej podpory neexistuje právny nárok. Na
ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.
Výška inštitucionálnej podpory
Oprávnený subjekt predkladajúci pozíciu pre experta môže získať finančnú podporu pre
inštitúciu v maximálnej výške 150 000 eur. Podpora je určená na vytvorenie adekvátnej
pracovnej pozície a s tým spojenej podpory vo vymedzenom časovom úseku. Rozpočet
projektu môže byť naplánovaný na obdobie maximálne jedného roka odo dňa začiatku
riešenia projektu. Inštitucionálna podpora je založená na konkrétnom projekte danej inštitúcie,
ktorý bude zverejnený.
Žiadosť a povinné prílohy
Žiadosť sa predkladá na formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy. V prípade záujmu
o inštitucionálnu podporu je povinnou prílohou žiadosti aj formulár projektu. Predloženým
pozíciám a projektom bude pridelené bodové hodnotenie podľa kritérií hodnotenia pozície
a kritérií hodnotenia projektu. Pri posudzovaní dosiahnutého počtu bodov jednotlivých pozícií

a projektov sa následne postupuje podľa Pravidiel schvaľovania predložených pozícií
a projektov inštitucionálnej podpory.
Zverejnenie výsledkov
Celkové výsledky oznámi rada do troch týždňov od termínu na predloženie pozícií (t. j.
do 21.09.2017) e-mailom aj písomne. Súčasne bude uskutočnené zverejnenie schválených
pozícií pre mladého odborníka a experta na webovej stránke administrátora.
Práva a povinnosti oprávnených subjektov, ktorí predložili pozíciu
Pozíciu, ktorá bude zaradená na zoznam podporovaných pozícií, bude potrebné obsadiť
do ďalšieho termínu určeného na nahlasovanie ponúk na obsadzovanie pozície (t. j.
do 30.11.2017). Neobsadené miesta prepadajú, inštitúcia však môže ponúknuť v ďalšom
kvartáli rovnakú pozíciu.
Prijímajúca organizácia zabezpečí kroky potrebné na obsadenie pozície, vrátane propagácie
danej pozície širokej verejnosti prostredníctvom jednotlivých komunikačných kanálov po jej
schválení. Výber zamestnanca bude realizovaný podľa platných všeobecne záväzných
právnych predpisov. Mzdové náklady spojené s obsadením miesta znáša zamestnávateľ.
Prijatý uchádzač na pozíciu vypísanú v rámci schémy musí spĺňať Všeobecné podmienky pre
zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do Podpornej schémy na návrat odborníkov zo
zahraničia. Finančná podpora inštitúcie bude poskytnutá len v prípade, že vybraný expert
splní aj podmienky predložené žiadateľom, čo dodatočne posúdi administrátor. Finančná
podpora inštitúcie sa poskytne v závislosti od typu inštitúcie, a to vo forme dotácie (v prípade
verejných vysokých škôl) alebo zvýšením rozpočtu v prípade štátnych vysokých škôl,
rezortných výskumných inštitúcií a Slovenskej akadémie vied a je v kompetencii MŠVVaŠ
SR.
Ďalšie informácie
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte administrátora schémy na e-mailovej
adrese navraty@cvtisr.sk.
Doplňujúca informácia
Návrh Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia bol schválený 8. júla 2015
uznesením vlády SR č. 368/2015.

