
Z Á P I S  

z 10. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 09.03.2017 

 

 

Prítomní:  

 ŠIŠKOVIČ Matej –MŠVVaŠ SR, predseda rady 

 HABRMAN Michal – MF SR, člen rady 

 PIOVARČI Andrej – MŠVVaŠ SR  

 GALÁŠ Pavol – MŠVVaŠ SR 

 KRAJČOVIČOVÁ Zuzana – MŠVVaŠ SR 

 BILSKÝ Ľubomír – CVTI 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: 09. marec 2017 o 9.00 hod. 

 

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

schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Predloženie a schválenie žiadosti o finančnú 

podporu jednotlivca a inštitúcie v súvislosti s obsadením pozície v rámci Podpornej schémy 

na návrat odborníkov zo zahraničia.  

 

Priebeh rokovania: 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Informácia administrátora o formálnej kontrole žiadostí 

3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 28.02.2017) 

4. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory zamestnaného jednotlivca  

(na pozícii s termínom obsadenia do 28.02.2017) 

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 28.02.2017) boli celkovo predložené 

3 pozície pre mladého odborníka. Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej 

kontrole predložených žiadostí. 



V súvislosti s ukončením možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 19.12.2016 

(ktoré bolo možné obsadiť do 28.02.2017) a ukončením Výzvy na prihlasovanie uchádzačov 

o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu bola celkovo predložená 1 žiadosť. 

Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole predloženej žiadosti.   

 

3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 28.02.2017) 

Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia prerokovala jednotlivé 

predložené pozície, ktoré boli hodnotené na základe kritérií hodnotenia obsadzovanej pozície. 

V súlade s pravidlami schémy bolo predloženým pozíciám pridelené bodové hodnotenie 

jednotlivými členmi rady, pričom jeden z členov rady, Ctibor Košťál, vzhľadom na 

ospravedlnenú neúčasť na rokovaní zaslal svoje stanovisko dodatočne mailom. Na základe 

celkového dosiahnutého priemeru bodov rada rozhodla o jednotlivých pozíciách nasledovne: 

 

Žiadateľ 
Pozícia 

(určená pre) 
Rozhodnutie 

Inštitucionálny 

projekt 
Rozhodnutie 

Ministerstvo financií 

SR 

Ekonomický 

analytik / 

analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo financií 

SR 

Ekonomický 

analytik / 

analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Národná banka 

Slovenska 

Starší výskumný 

pracovník NBS 

(mladý odborník) 

schválená - - 

 

 

4. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory experta (na pozíciu s termínom 

obsadenia do 28.02.2017) 

V rámci možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 19.12.2016 s termínom ich 

obsadenia najneskôr do 28.02.2017 bola na základe predloženej žiadosti a s tým súvisiacich 

dokumentov zo strany jednotlivcov obsadená 1 pozícia a predložená 1 žiadosť o finančnú 

podporu, a to:  

a) pozícia „Vysokoškolský učiteľ – docent“ v rámci projektu „Inštitút politickej 

sociológie: Civil society and social movement research“ (Univerzita Komenského v 

Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied) obsadená v súlade s pravidlami 

schémy. Inštitúcia má nárok na finančnú podporu v radou schválenej výške  

66 987,18 EUR zo dňa 19.12.2016. 

 

Rada schémy zároveň posúdila žiadosť o finančnú podporu žiadateľa v súvislosti 

s obsadenou pozíciou a rozhodla nasledovne: 



a) žiadosť o finančnú podporu doc. PhDr. Pavla Friča, PhD., ktorý obsadil pozíciu 

„Vysokoškolský učiteľ – docent“ (Univerzita Komenského v Bratislava, Fakulta 

sociálnych a ekonomických vied)  schválila. 

 

5. Rôzne 

Rada schémy sa na rokovaní uzniesla na tom, že s účinnosťou od najbližšej výzvy 

budú pozmenené Všeobecné podmienky pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do 

Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. 

Rada sa zároveň uzniesla na doplnení Usmernenia k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti 

výdavkov s účinnosťou od najbližšej výzvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.03.2017 

 

 

 

Zapísala:           Schválil: 

Marta PAVLIKOVÁ        Matej ŠIŠKOVIČ 

                 predseda rady 


