
ZÁ PI S  

z 5. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 15. 03. 2016 

 

 

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 

 GALÁŠ Pavol – MŠVVaŠ SR 

 BILSKÝ Ľubomír – CVTI SR 

 PUTALOVÁ Andrea – 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: 15. marec 2016 o 09.00 hod. 

 

Predmet rokovania: Predloženie a schválenie žiadostí o finančnú podporu jednotlivcov 

a inštitúcií v súvislosti s obsadením pozície v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov 

zo zahraničia. 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 aktuálnom stave 

3. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory expertov a mladých odborníkov (1.kolo) 

4. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (2. kolo) 

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 2. výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 28. 02. 2016) bolo celkovo 

predložených 7 pozícií, z toho 4 pozície pre mladého odborníka a 3 pozície pre experta. 

V súvislosti s pozíciami zameranými na experta predložili inštitúcie 2 projekty 

inštitucionálnej podpory. Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole 

predložených žiadostí. 



V súvislosti s ukončením možnosti obsadzovania schválených pozícií v rámci 1. výzvy 

(do 28. 02. 2016) a ukončením Výzvy na prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým 

spojených žiadostí o finančnú podporu (do 11. 03. 2016) boli celkovo predložené 3 žiadosti. 

Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole predložených žiadostí.   

 

3. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory expertov a mladých odborníkov 

(1. kolo) 

V rámci schválených pozícií zo dňa 17. 12. 2015 a možnosti ich obsadzovania do 28. 02. 

2016 boli na základe predložených žiadostí a s tým súvisiacich dokumentov zo strany 

jednotlivcov (mladých odborníkov/expertov)  obsadené 2 pozície a predložené 2 žiadosti 

o finančnú podporu pre experta, a to:  

a) pozícia „Univerzitný profesor“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky) obsadená v súlade s pravidlami schémy. Inštitúcia 

má nárok na finančnú podporu v radou schválenej výške 44 415 EUR zo dňa 17. 12. 

2015; 

b) pozícia „Expertný vedecký pracovník (Samostatný odborný vedecký pracovník)“ 

(Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum) – obsadená v nesúlade 

s pravidlami schémy. Inštitúcia nemá nárok na finančnú podporu. 

 

Rada schémy zároveň posúdila žiadosti o finančnú podporu pre experta v súvislosti 

s obsadenými pozíciami a rozhodla nasledovne: 

a) žiadosť o finančnú podporu prof. RNDr. Ľubice Beňuškovej, PhD., ktorá obsadila 

pozíciu „Univerzitný profesor“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky) schválila; 

b) žiadosť o finančnú podporu žiadateľa, ktorý obsadil pozíciu „Expertný vedecký 

pracovník (Samostatný odborný vedecký pracovník)“ (Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum) neschválila z dôvodu nesúladu s pravidlami schémy, 

nakoľko podľa rozhodnutia rady nie je možné považovať preukázanú prax za 

relevantnú vo vzťahu k požiadavkám na prax experta v súlade so stanovenými 

podmienkami schémy.   

 

4. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (2. kolo) 

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. Projekty súvisiace s inštitucionálnou podporou boli hodnotené na základe kritérií 

hodnotenia projektu. Pri ich schvaľovaní rada zohľadnila aj posudky odborníkov 

k jednotlivým inštitucionálnym projektom. Na základe celkového dosiahnutého priemeru 

bodov a na základe pravidiel schvaľovania predložených pozícií a projektov inštitucionálnej 

podpory rozhodla rada nasledovne: 

 

 



Ţiadateľ 
Pozícia 

(určená pre) 
Rozhodnutie 

Inštitucionálny 

projekt 
Rozhodnutie 

Ministerstvo 

financií SR 

Senior analytik / 

analytička 

(expert) 

schválená - - 

Ministerstvo 

financií SR 

Ekonomický analytik 

/ analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Analytik 

(mladý odborník) 
schválená - - 

Ministerstvo 

vnútra SR 

Analytik 

(mladý odborník) 
schválená - - 

Národná banka 

Slovenska 

Starší výskumný 

pracovník NBS 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Univerzita 

Komenského 

v Bratislave – 

Jesseniova 

lekárska fakulta 

v Martine 

 Vedecko-výskumný 

pracovník 

(expert) 

schválená predložený 
80 b 

schválený 

Univerzita 

Komenského 

v Bratislave – 

Jesseniova 

lekárska fakulta v 

Martine 

Výskumný pracovník 

/ expert 

 (expert) 

schválená predložený 
82,7 b 

schválený 

 

Výška predpokladanej finančnej podpory bola stanovená na základe dosiahnutého 

priemeru bodov jednotlivých hodnotiteľov a na základe nasledujúcej stupnice (v súlade s 

pravidlami schvaľovania predložených pozícií a projektov inštitucionálnej podpory): 

 

100 b – 91 b = 100 % požadovanej finančnej sumy 

90,9 b – 81 b = 90 % požadovanej finančnej sumy 

80,9 b – 71 b = 80 % požadovanej finančnej sumy 

70,9 b – 61 b = 70 % požadovanej finančnej sumy 

60,9 b – 51 b = 60 % požadovanej finančnej sumy 

 

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami rozhodla rada o výške predpokladaných 

pridelených finančných prostriedkov nasledovne:  

 Univerzita Komenského – Jesseniova lekárska fakulta v Martine (pozícia: Vedecko-

výskumný pracovník, projekt: Zavedenie nového predklinického protokolu na testovanie 

bezpečnosti a diferenciačného potenciálu neurálnych prekurzorov, izolovaných 



z indukovaných pluripotentných kmeňových buniek) – 120 000 EUR (z požadovaných 

150 000 EUR), 

 Univerzita Komenského – Jesseniova lekárska fakulta v Martine (pozícia: Výskumný 

pracovník/expert, projekt: Morfologická a funkčná analýza nervových zakončení 

sprostredkujúcich viscelárnu bolesť pomocou multifotónovej mikroskopie 

a optogenetických metód) – 134 778,24 EUR (z požadovaných 149 753,60 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. 

 

5. Rôzne 

Rada prerokovala a neschválila tretiu predloženú žiadosť o finančnú podporu z dôvodu, že 

predmetná pozícia obsadená žiadateľom nebola schválená a vypísaná v rámci Podpornej 

schémy na návrat odborníkov zo zahraničia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 15. 03. 2016 

 

 

 

Zapísala:           Schválil: 

Marta PAVLIKOVÁ        Matej ŠIŠKOVIČ 

               predseda rady 


