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Výzva na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí 

o finančnú podporu 

(fyzických osôb – mladých odborníkov a expertov)  

v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

 

Cieľ Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

Cieľom schémy je vytvoriť dostatočne príťažlivý stimul pre návrat odborníkov na Slovensko 

znížením či čiastočnou kompenzáciou existujúcich bariér a transakčných nákladov. Slováci, 

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 či v podnikateľskom 

sektore. 

Cieľom tejto výzvy je predloženie žiadostí odborníkov (mladých odborníkov a expertov) zo 

zahraničia uchádzajúcich sa o podporované pozície v rámci Podpornej schémy na návrat 

odborníkov zo zahraničia oprávneným inštitúciám a zároveň aj následné predloženie žiadostí 

o finančnú podporu administrátorovi schémy.  

 

Oprávnení žiadatelia 

Oprávnenými žiadateľmi (ďalej „žiadatelia o zamestnanie“), ktorí sa môžu uchádzať 

o podporované pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia sú dve 

cieľové skupiny: 

Mladí odborníci – jednotlivci vo veku do 40 rokov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 

v zahraničí (druhý alebo tretí stupeň) a zároveň spĺňajú všeobecné podmienky vymedzené 

radou podpornej schémy. Daná osoba je oprávneným žiadateľom, ak posledné tri roky nebola 

v pracovnom pomere (alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) ani nebola podnikateľom 

v Slovenskej republike a zamestná sa v Slovenskej republike na pozícii zaradenej do podpory 

v rámci schémy. 

Experti – občania, ktorí profesionálne pôsobia v zahraničí viac ako desať rokov ako 

vysokokvalifikovaní zamestnanci (t. j. na pozícii vyžadujúcej ukončené vysokoškolské 

vzdelanie) a zároveň spĺňajú všeobecné podmienky vymedzené radou podpornej schémy. 

Daná osoba je oprávneným žiadateľom, ak posledné tri roky nebola v pracovnom pomere 

(alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) ani nebola podnikateľom v Slovenskej 

republike a zamestná sa v Slovenskej republike na pozícii zaradenej do podpory v rámci 

schémy. 

  

Podporované ponúkané pozície 
Žiadatelia o zamestnanie sa môžu uchádzať o podporované pozície zostavené Radou 

podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia priamo u prijímajúcej inštitúcie. 

 

Termín podania žiadosti 

Žiadatelia o zamestnanie predložia potrebnú dokumentáciu inštitúcii, ktorá danú pozíciu 

vytvára, do inštitúciou stanoveného termínu. 

Oprávnení žiadatelia predložia žiadosť o finančnú podporu zo schémy vyplnením a zaslaním 

formulára Žiadosti o podporu mladých odborníkov alebo Žiadosti o podporu expertov 

administrátorovi schémy. Žiadosť spolu s prílohami v papierovej i elektronickej forme je 

https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Vseobecne-podmienky-na-poziciu.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Vseobecne-podmienky-na-poziciu.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Vseobecne-podmienky-na-poziciu.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Zoznam-podporovanych-pozicii-s-terminom-nastupu-do-28-02-2017.pdf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty/Formular-Ziadost-o-podporu-mladych-odbornikov.rtf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Formular-Ziadost-o-podporu-expertov.rtf


 
 

 

potrebné zaslať do polnoci 07. marca 2017 (utorok). Žiadosti, ktoré budú zaslané po  

07. marci 2017, nebudú zohľadnené. Pri papierových 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. 

 

Výberový proces 

Výberový proces realizuje prijímajúca inštitúcia (vytvárajúca konkrétnu pozíciu), ktorá 

zabezpečí kroky potrebné na obsadenie pozície. Výber zamestnanca bude uskutočnený podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Žiadosť o následné poskytnutie finančnej podpory môže mladý odborník alebo expert podať 

až po uzatvorení pracovnej, resp. služobnej zmluvy v prípade štátnych zamestnancov. 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 procesu poskytnutia podpory 

vyradená. Rovnako bude z hodnotiaceho procesu vyradená žiadosť, ktorá nie je v súlade s 

kritériami výzvy. 

Žiadosti, ktoré splnia formálne požiadavky, budú posúdené administrátorom a Radou 

podpornej schémy, na základe nasledujúcich kritérií: 

 splnenie všeobecných podmienok stanovených schémou, 

 splnenie podmienok stanovených inštitúciou vytvárajúcou pozíciu. 

 

O poskytnutí a výške finančného príspevku pre žiadateľov z Podpornej schémy na návrat 

odborníkov zo zahraničia rozhodne rada. Rada je orgánom Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, vytvorená za účelom riadenia schémy na návrat 

odborníkov zo zahraničia. Radu tvoria traja členovia, a to zástupca Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva financií SR a zástupca 

z neziskového sektora alebo akademického prostredia. 

Na získanie podporovanej pracovnej pozície a finančnej podpory neexistuje právny nárok.  

Na ponúkanú pozíciu nemusí byť vybraný žiadny zo žiadateľov.  

 

Výška podpory 

Mladému odborníkovi môže byť poskytnutý jednorazový príspevok v maximálnej výške 

10 000 eur realizovaný v dvoch splátkach. 

Expertovi môže byť poskytnutý jednorazový príspevok v maximálnej výške 50 000 eur 

realizovaný v dvoch splátkach. 

V obidvoch prípadoch je finančná podpora viazaná na podmienku, že ide o občanov 

Slovenskej republiky, ktorých pracovné zaradenie bude uplatnené v rámci orgánov a inštitúcií 

verejného sektora.  

 



 
 

 

Žiadosť a povinné prílohy 

Žiadosť o zamestnanie sa predkladá na základe podmienok stanovených inštitúciou, ktorá 

danú pozíciu vytvára. Žiadosť o následnú finančnú podporu sa predkladá na formulári 

Žiadosti o podporu mladých odborníkov alebo formulári Žiadosti o podporu expertov 

administrátorovi schémy. Povinnou prílohou žiadosti v obidvoch cieľových skupinách je 

Životopis vo formáte Európskej únie, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Potvrdenie od 

zamestnávateľa o uzatvorení pracovnej, resp. služobnej zmluvy a Čestné vyhlásenie, že 

žiadateľ nebol v pracovnom pomere (alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu) ani nebol 

podnikateľom v Slovenskej republike. 

 

Zverejnenie výsledkov 

Výsledky oznámi rada do troch týždňov od termínu na predloženie žiadostí (t. j.  

do 28.03.2017) e-mailom aj písomne. Súčasne budú bezodkladne uskutočnené aj kroky na 

poskytnutie prvej časti finančného príspevku.  

 

Práva a povinnosti žiadateľov 

Prijímajúca organizácia zabezpečí kroky potrebné na obsadenie pozície, vrátane propagácie 

danej pozície širokej verejnosti prostredníctvom jednotlivých komunikačných kanálov po jej 

schválení radou. Výber zamestnanca bude realizovaný podľa platných všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Mzdové náklady spojené s obsadením miesta znáša zamestnávateľ.  

Žiadateľ musí obsadiť pozíciu, ktorá je zaradená na zoznam podporovaných pozícií v rámci 

schémy, do ďalšieho termínu určeného na nahlasovanie ponúk na obsadzovanie pozície (t. j.  

do 28.02.2017). Neobsadené miesta môže inštitúcia ponúknuť na schválenie Rade podpornej 

schémy v ďalšom kvartáli.  

Po uzatvorení pracovnej, resp. služobnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný čas sa 

prijímateľovi poskytne na základe zmluvy príspevok vo výške 50 % sumy, ktorú stanovila 

Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Zvyšná časť finančnej podpory 

bude poskytnutá po odpracovaní jedného roka pre daného zamestnávateľa. Prijímateľ sa 

zaviaže vrátiť celú poskytnutú sumu, ak ukončí pracovný (resp. obdobný) pomer 

u zamestnávateľa do konca prvého roka. Poskytnutú sumu bude povinný vrátiť jednorazovo 

administrátorovi schémy. Ďalšie podmienky poskytnutia finančnej podpory budú stanovené 

v uzatvorenej zmluve o poskytnutí finančného príspevku. 

Finančná podpora bude poskytnutá len v prípade, že boli splnené všetky podmienky 

stanovené schémou. O pozície spojené s inštitucionálnou podporou sa môže uchádzať len 

expert. 

 

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. 

 

 

https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty/Formular-Ziadost-o-podporu-mladych-odbornikov.rtf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Formular-Ziadost-o-podporu-expertov.rtf
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty/Suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov.rtf
https://www.vedatechnika.sk/SK/o-scheme-navraty/Documents/Navraty%202016/Cestne_vyhlasenie.doc

