
ZÁ PI S  

zo 4. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 05. 02. 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 

 KRAJČOVIČOVÁ Zuzana – MŠVVaŠ SR 

 GALÁŠ Pavol – 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: 05. februára 2016 o 09.00 hod. 

 

Predmet rokovania: Predloženie a schválenie formulárov na vyhlásenie 2. výzvy na 

predkladanie zoznamu pozícií.  

 

Priebeh rokovania: 

1. Schválenie programu rokovania 

V rámci tohto bodu rada schválila navrhnutý program rokovania.   

2. Informácia administrátora o aktuálnom stave 

Administrátor schémy informoval členov rady o priebehu schémy a najnovších 

informáciách.  

 

3. Schválenie dokumentov na vyhlásenie 2. výzvy  

a) Na základe nových náležitostí v rámci žiadosti o zaradenie pracovnej pozície rada 

schválila daný formulár a po zapracovaní pripomienok aj s tým súvisiace kritériá 

hodnotenia obsadzovanej pozície. 

b) Formulár projektu inštitucionálnej podpory rada schválila bez pripomienok. 

c) Po zapracovaní pripomienok rada schválila kritériá hodnotenia projektu. 

d) Rada schválila nový dokument, a to formulár pre posudzovateľov projektov 

inštitucionálnej podpory.  

e) Rada pripomienkovala a následne schválila nový dokument, a to pravidlá schvaľovania. 

Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov rada schválila bez pripomienok.  



f) Rada schválila žiadosť o finančnú podporu inštitúcie a s tým súvisiace čestné vyhlásenie 

o splnení kritérií v rámci inštitucionálnej podpory bez pripomienok a zároveň odsúhlasila 

predloženie predmetných formulárov až po obsadení vypísanej a schválenej pozície. 

g) Rada schválila doplnený rokovací poriadok. 

h) Zmenené všeobecné podmienky pre zaradenie žiadateľa (fyzickej osoby) do Podpornej 

schémy na návrat odborníkov zo zahraničia rada schválila bez pripomienok.  

i) Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia schválila znenie 2. výzvy na 

predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 08. 02. 2016 

 

Vypracovala:          Schválil: 

Marta PAVLIKOVÁ        Matej ŠIŠKOVIČ 

            predseda rady 


