
 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH POZÍCIÍ 
(s termínom obsadenia do 28.02.2016) 

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 2015 

Bratislava



 

Por. Inštitúcia Pozícia 
Názov projektu 

inštitucionálnej podpory* 

Požadovaný 

typ uchádzača 
Kontaktná osoba 

1. Ministerstvo financií SR 
Analytik globálnych 

ekonomických politík 
- mladý odborník 

Martina Kobilicová 

martina.kobilicova@mfsr.sk 

2 Ministerstvo financií SR 
Ekonomický analytik / 

analytička 
- mladý odborník 

Andrea Ujlakyová 

andrea.ujlakyova@mfsr.sk 

3 Ministerstvo financií SR 
Senior analytik / 

analytička 
- expert 

Andrea Ujlakyová 

andrea.ujlakyova@mfsr.sk 

4. 
Ekonomická univerzita 

v Bratislave 

Vedecko-výskumný 

pracovník 
- mladý odborník 

Ing. Gabriel Adamek 

gabriel.adamek@euba.sk 

5. 

Univerzita Komenského 

v Bratislave 

– Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky 

Univerzitný profesor 

Výpočtové modelovanie 

pamäťových neurálnych 

procesov 

(44 415 eur) 

expert 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  

masarik@fmph.uniba.sk 

6. 

Univerzita Komenského 

v Bratislave  

– Farmaceutická fakulta 

Vedúci výskumnej 

skupiny pre prístup 

v regeneračnej 

medicíne založený  

na lieku 

Inovatívny prístup 

v diagnostike a farmakoterapii 

liekmi indukovaných 

kardiomyopatií založený na 

využití potenciálu 

endotelových prekurzorov 

(150 000 eur) 

expert 
doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH 

klimas1@uniba.sk 

7. 

Národné 

poľnohospodárske 

a potravinárske centrum 

– Výskumný ústav 

potravinársky 

Expertný vedecký 

pracovník 

(Samostatný odborný 

vedecký pracovník) 

Charakterizácia zmien 

v mikrobiálnych 

spoločenstvách v jedle do 

extrémnych podmienok 

(120 000 eur) 

expert 
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. 

siekel@vup.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 inštitúcii 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.  


