
ZÁ PI S  

z 3. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 17. 12. 2015 

 

Prítomní:  

 ŠIŠKOVIČ Matej – Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR, predseda rady 

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

 HALUŠ Martin – Ministerstvo financií SR, člen rady 

 KRAJČOVIČOVÁ Zuzana – MŠVVaŠ SR 

 KOZÁK Michal – Inštitút vzdelávacej politiky 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: 17. decembra 2015 o 09.30 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. 

 

Priebeh rokovania: 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Informácia administrátora o prijatých žiadostiach a ich formálnom zhodnotení. 

3. Schválenie zoznamu pozícií a projektov (1. výzva).  

4. Schválenie dokumentov pre 2. kolo výzvy.  

K jednotlivým bodom programu:  

1. Schválenie programu rokovania 

V rámci tohto bodu rada schválila navrhnutý program rokovania.   

 

2. Informácia administrátora o prijatých ţiadostiach a ich formálnom zhodnotení. 

V rámci 1. výzvy na predkladanie zoznamu pozícií bolo celkovo predložených 7 pozícií, 

z toho 3 pozície pre mladého odborníka a 4 pozície pre experta. V súvislosti s pozíciami 

zameranými na experta predložili inštitúcie 3 projekty inštitucionálnej podpory. Administrátor 

schémy zároveň informoval členov rady o formálnych nedostatkoch žiadostí a prijal potrebné 

opatrenia.  

 

3. Schválenie zoznamu pozícií a projektov (1. výzva).  

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. 

Člen rady – zástupca Ministerstva financií SR nehodnotil pozície predložené Ministerstvom 

financií SR. Na základe celkového dosiahnutého priemeru bodov rada rozhodla o jednotlivých 

pozíciách a projektoch nasledovne: 

 

Ţiadateľ 
Pozícia 

(určená pre) 
Rozhodnutie 

Inštitucionálny 

projekt 
Rozhodnutie 

Ministerstvo 

financií SR 

Analytik globálnych 

ekonomických 

politík 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo 

financií SR 

Ekonomický analytik 

/ analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo 

financií SR 

Senior analytik / 

analytička 

(expert) 

schválená - - 

Ekonomická 

univerzita 

v Bratislave 

Vedecko-výskumný 

pracovník 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Univerzita 

Komenského 

v Bratislave – 

Fakulta 

matematiky, 

fyziky 

a informatiky 

Univerzitný profesor 

(expert) 
schválená predložený 

82,7 b 

schválený 

Univerzita 

Komenského 

v Bratislave – 

Farmaceutická 

fakulta 

Vedúci výskumnej 

skupiny pre prístup 

v regeneračnej 

medicíne založený 

na lieku 

(expert) 

schválená predložený 
90,3 b 

schválený 

Národné 

poľnohospodárske 

a potravinárske 

centrum – 

Výskumný ústav 

potravinársky 

Expertný vedecký 

pracovník 

(expert) 

schválená predložený 
77,3 b 

schválený 

 

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 na základe 

nasledujúcej stupnice: 

 

100 b – 90 b = 100 % požadovanej finančnej sumy 

89, 9 b – 80 b = 90 % požadovanej finančnej sumy 

79,9 b – 70 b = 80 % požadovanej finančnej sumy 



V súvislosti s uvedenými skutočnosťami rozhodla rada o výške pridelených finančných 

prostriedkov nasledovne:  

 Univerzita Komenského – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – 44 415 EUR (z 

požadovaných 49 350 EUR), 

 Univerzita Komenského – Farmaceutická fakulta – 150 000 EUR (z požadovaných 

150 000 EUR), 

 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky – 

120 000 EUR (z požadovaných 150 000 EUR). 

Poskytnutie finančnej podpory inštitúcie je viazané na podmienku obsadenia danej 

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

zahraničia. 

Rada súčasne schválila znenie výzvy na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým 

spojených žiadostí o finančnú podporu.   

 

4. Schválenie dokumentov pre 2. kolo výzvy.  

Rada podpornej schémy uviedla pripomienky k predmetným dokumentom. Ich schválenie 

a následné vyhlásenie 2. výzvy na predkladanie zoznamu pozícií prebehne v januári 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 17. 12. 2015 

 

 

 

Zapísala:           Schválil: 

Marta PAVLIKOVÁ        Matej ŠIŠKOVIČ 

               predseda rady 


