
 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH POZÍCIÍ 
(s termínom obsadenia do 28.02.2018) 

na základe výzvy na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov 

v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavený 

Radou podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia, 

ktorá je orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december 2017 

Bratislava



Č. Inštitúcia Pozícia 
Názov projektu inštitucionálnej 

podpory* 

Požadovaný 

typ uchádzača 
Kontaktná osoba 

1. Fyzikálny ústav SAV 

Vedúci 

urýchľovačového 

laboratória 

-  mladý odborník 
RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc. 

stanislav.hlavac@savba.sk 

2. 
Ministerstvo financií SR  

(Inštitút finančnej politiky) 

Ekonomický analytik / 

analytička 
-  mladý odborník 

Peter Harvan 

peter.harvan@mfsr.sk 

3. 
Ministerstvo financií SR  

(Útvar hodnoty za peniaze) 

Ekonomický analytik / 

analytička 
- expert 

Štefan Kišš 

stefan.kiss@mfsr.sk 

4. 
Ministerstvo financií SR 

(Útvar hodnoty za peniaze) 

Ekonomický analytik / 

analytička 
- mladý odborník 

Štefan Kišš 

stefan.kiss@mfsr.sk 

5. 
Ministerstvo financií SR 

(Útvar hodnoty za peniaze) 

Ekonomický analytik / 

analytička 
- mladý odborník 

Štefan Kišš 

stefan.kiss@mfsr.sk 

6. 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

(Inštitút sociálnej politiky) 

Analytička / Analytik 

verejných politík 
- mladý odborník 

Marek Plavčan 

marek.plavcan@employment.gov.sk 

7. 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

(Inštitút sociálnej politiky) 

Senior analytička / 

analytik 
- expert 

Marek Plavčan 

marek.plavcan@employment.gov.sk 

8. 
Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

Analytička / Analytik 

verejných politík 
- mladý odborník 

Slavomír Ďuriška 

slavomir.duriska@employment.gov.sk 

9. Národná banka Slovenska 
Starší výskumný 

pracovník NBS 
- mladý odborník 

Mgr. Katarína Sýkorová 

katarina.sykorova@nbs.sk 

10. 

Slovenská technická 

univerzita v Bratislave 

(Materiálovotechnologická 

fakulta so sídlom v Trnave) 

Vedecko-výskumný 

pracovník 

Prediktívne modelovanie nových 

funkčných materiálov pre technologické 

aplikácie  

(97 420 EUR) 

expert 
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

oliver.moravcik@stuba.sk 

11. 

Univerzita Komenského 

v Bratislave  

(Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky) 

Odborný asistent - mladý odborník 
prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

filo@fmph.uniba.sk 



 

* v prípade, že sa jedná o pozíciu spojenú s projektom inštitucionálnej podpory, je uvedený názov daného projektu a v zátvorke je uvedená výška finančného príspevku schválená radou podpornej 

schémy. Príspevok bude poskytnutý po obsadení danej pozície v súlade s pravidlami schémy. 

 

Obsadzovanie pozícií je v kompetencii jednotlivých inštitúcií, ktoré danú pozíciu vypísali. Bližšie informácie o jednotlivých pozíciách a o prihlasovaní zverejnia 

dané inštitúcie. V prípade otázok týkajúcich sa jednotlivých pozícií je potrebné osloviť kontaktnú osobu.  

12. 

Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika  

(Prírodovedecká fakulta, 

Ústav fyzikálnych vied) 

Vedecký pracovník – 

Expert v oblasti teórie 

tuhých látok 

Implementácia metód štúdia 

elektrónovej štruktúry kvantových 

materiálov 

(103 488 EUR) 

expert 
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. 

michal.jascur@upjs.sk 

13. 

Žilinská univerzita v Žiline 

(Elektrotechnická fakulta, 

Inštitút Aurela Stodolu) 

Vedecký pracovník 

Uskladnenie slnečnej energie do 

obnoviteľných palív a batérií 

(87 320 EUR) 

expert 
doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD. 

jurecka@lm.uniza.sk 


