
Z Á P I S  

z 15. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 19.6.2018 

 

Prítomní:  

 HAJDUK Marek – MŠVVaŠ SR, predseda rady 

 HABRMAN Michal – MF SR, člen rady 

 ŠMID Marek – TRUNI, člen rady 

 PUTALOVÁ Andrea – CVTI SR 

 PAVLIKOVÁ Marta – CVTI SR 

 SZABÓ Róbert – MŠVVaŠ SR 

 ZENDULKA Lukáš – MŠVVaŠ SR 

Miesto konania: sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Lamačská cesta 8/A,  

811 04 Bratislava 

 

Dátum a čas: 19. jún 2018 o 09.00 hod. 

 

Predmet rokovania: Predloženie a schválenie žiadostí o zaradenie pozícií do Podpornej 

schémy na návrat odborníkov zo zahraničia. Predloženie a schválenie žiadostí o finančnú 

podporu jednotlivcov a inštitúcií v súvislosti s obsadením pozícií v rámci Podpornej schémy 

na návrat odborníkov zo zahraničia.  

 

Priebeh rokovania: 

1. Schválenie programu rokovania 

2. Informácia administrátora o formálnej kontrole žiadostí 

3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 31.05.2018) 

4. Schválenie finančnej podpory zamestnaných jednotlivcov (na pozície s termínom 

obsadenia do 31.05.2018) 

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 výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 31.05.2018) bolo celkovo 

predložených 12 pozícií, z toho 6 pozícií pre mladého odborníka a 6 pozícií pre experta. 

V súvislosti s pozíciami zameranými na experta predložili inštitúcie 4 projekty 

inštitucionálnej podpory. Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole 

predložených žiadostí. V súvislosti s ukončením možnosti obsadzovania schválených pozícií 

zo dňa 20.03.2018 (ktoré bolo možné obsadiť do 31.05.2018) a ukončením Výzvy na 

prihlasovanie uchádzačov o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu boli 

celkovo predložené 3 žiadosti. Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej 

kontrole predložených žiadostí.   



3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 31.05.2018) 

Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia prerokovala jednotlivé 

predložené pozície, ktoré boli hodnotené na základe kritérií hodnotenia obsadzovanej pozície. 

V súlade s pravidlami schémy bolo predloženým pozíciám pridelené bodové hodnotenie 

jednotlivými členmi rady. Nakoľko finančný zostatok schémy neumožňoval schválenie 

všetkých pozícií, ktoré dosiahli potrebný počet bodov, rada schvaľovala pozície podľa 

dosiahnutého počtu bodov v zostupnom poradí až do predpokladaného vyčerpania finančného 

zostatku. Na základe toho rozhodla rada o jednotlivých pozíciách nasledovne: 

 

Žiadateľ 
Pozícia 

(určená pre) 

Rozhodnutie 

o pozícii 

Inštitucionálny 

projekt 

Rozhodnutie 

o projekte 

Ministerstvo financií SR  

(Inštitút finančnej 

politiky) 

Ekonomický analytik 

/ analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo financií SR 

(Útvar hodnoty za 

peniaze) 

Ekonomický analytik 

/ analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo financií SR 

(Útvar hodnoty za 

peniaze) 

Ekonomický analytik 

/ analytička 

(expert) 

neschválená - - 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

Tvorca regulácie 

dôchodkového 

sporenia 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

Analytička / analytik 

verejných politík 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 

(Inštitút 

environmentálnej 

politiky) 

Environmentálny 

analytik / analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 

(Inštitút 

environmentálnej 

politiky) 

Senior analytik / 

analytička 

(expert) 

neschválená - - 

Národná banka 

Slovenska 

Výskumný pracovník 

NBS 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ekonomická univerzita  

v Bratislave  

(Fakulta aplikovaných 

jazykov) 

Vysokoškolský 

učiteľ vo funkcii 

asistenta 

(expert) 

neschválená predložený neschválený 

Univerzita Komenského 

v Bratislave  

(Jesseniova lekárska 

fakulta v Martine) 

Vedecko-výskumný 

pracovník 

(expert) 

schválená predložený 
83 b 

schválený 



Slovenská technická 

univerzita v Bratislave  

(Fakulta chemickej 

a potravinárskej 

technológie) 

Vysokoškolský 

učiteľ – docent 

chemického 

inžinierstva 

(expert) 

schválená predložený 
89 b 

schválený 

Trnavská univerzita  

v Trnave 

(Fakulta zdravotníctva 

a sociálnej práce) 

Odborný asistent 

s vedeckou 

hodnosťou 

(expert) 

schválená predložený 
83 b 

schválený 

 

Schválenie pozície je podmienkou pre následné schvaľovanie projektu súvisiaceho 

s inštitucionálnou podporou. Predmetné projekty boli následne hodnotené na základe kritérií 

hodnotenia projektu. Pri ich schvaľovaní rada zohľadnila aj predložené posudky oponentov. 

Nakoľko finančný zostatok schémy neumožňoval financovať všetky schválené projekty 

v odsúhlasenej výške (na základe dosiahnutého priemeru bodov jednotlivých hodnotiteľov), 

rada rozhodla o krátení schválenej finančnej podpory v pomernej výške.  

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami rozhodla rada o výške pridelených finančných 

prostriedkov nasledovne:  

 46 438 EUR (z požadovaných 81 203 EUR) na projekt „Identifikácia nových 

potenciálnych cieľov pri liečbe KRK s využitím kombinácie RNAseq a CRISPR/Cas9 

technológie“. Projekt sa viaže na pozíciu „Vedecko-výskumný pracovník“. 

Žiadateľom bola Univerzita Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta 

v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Ústav molekulovej biológie. 

 91 198 EUR (z požadovaných 148 722 EUR) na projekt „Začlenenie farmaceutického 

inžinierstva do pedagogického procesu a vedecko-výskumnej činnosti na FChPT STU 

v Bratislave“. Projekt sa viaže na pozíciu „Vysokoškolský učiteľ – docent chemického 

inžinierstva“. Žiadateľom bola Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie, Ústav chemického a environmentálneho 

inžinierstva. 

 84 647 EUR (z požadovaných 148 017,24 EUR) na projekt „Molekulárno-

epidemiologická charakteristika baktérií izolovaných z lôžkových zdravotníckych 

zariadení na Slovensku a jej využitie pre optimalizáciu diagnostiky a preventívnych 

opatrení v nemocničnej hygiene“. Projekt sa viaže na pozíciu „Odborný asistent 

s vedeckou hodnosťou“. Žiadateľom bola Trnavská univerzita v Trnave – Fakulta 

zdravotníctva a sociálnej práce.  

 

4. Schválenie finančnej podpory zamestnaných jednotlivcov (na pozície s termínom 

obsadenia do 31.05.2018) 

V rámci možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 20.03.2018 s termínom ich 

obsadenia najneskôr do 31.05.2018 boli na základe predložených žiadostí a s tým súvisiacich 

dokumentov zo strany jednotlivcov obsadené 3 pozície a predložené 3 žiadosti o finančnú 

podporu. Rada schémy rozhodla o prijatých žiadostiach nasledovne:  

a) žiadosť o finančnú podporu Tomáša Hellebrandta, MSc. MA, BA, ktorý obsadil 

pozíciu experta „Ekonomický analytik / analytička“ (Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky – Útvar hodnoty za peniaze) schválila;  



b) žiadosť o finančnú podporu Slavomíra Šahina, MSc., ktorý obsadil pozíciu mladého 

odborníka „Ekonomický analytik / analytička“ (Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky – Útvar hodnoty za peniaze) neschválila z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytnutia finančnej podpory jednotlivcom vyplývajúcich z pravidiel schémy;  

c) žiadosť o finančnú podporu Ing. Jakuba Fodora, ktorý obsadil pozíciu mladého 

odborníka „Ekonomický analytik / analytička“ (Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky – Inštitút finančnej politiky) neschválila z dôvodu nesplnenia podmienok 

poskytnutia finančnej podpory jednotlivcom vyplývajúcich z pravidiel schémy. 

 

5. Rôzne 

Rada schémy na rokovaní vzala na vedomie predložené vyhodnotenie a záverečnú správu 

a záverečné vyúčtovanie projektu „Implementácia geoekológie do vedecko-výskumnej činnosti 

a pedagogického procesu na UCM v Trnave“. Projekt bol realizovaný Fakultou prírodných 

vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a viazal sa na pozíciu „Profesor 

environmentalistiky“, obsadenú prof. RNDr. Petrom Šiškom, PhD. V rámci Podpornej 

schémy na návrat odborníkov zo zahraničia bol projekt podporený finančnými prostriedkami 

vo výške 82 500 EUR. 

Rada taktiež vzala na vedomie predložené vyhodnotenie a záverečnú správu a záverečné 

vyúčtovanie projektu „Inštitút politickej sociológie: Civil society and social movement 

research“. Projekt bol realizovaný Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave a viazal sa na pozíciu „Vysokoškolský učiteľ – docent“, obsadenú 

doc. PhDr. Pavlom Fričom, PhD. V rámci Podpornej schémy bol projekt podporený 

finančnými prostriedkami vo výške 66 987,18 EUR. Rada si zároveň vyžiadala od riešiteľskej 

inštitúcie doplňujúcu informáciu o plánovanom podaní druhej projektovej žiadosti v rámci 

národných schém financovania projektov.  

 

Rada schémy sa zároveň uzniesla na príprave nového návrhu pre ďalšie pokračovanie 

schémy v termíne do konca septembra 2018. V rámci danej prípravy budú za účelom zvýšenia 

efektívnosti fungovania schémy v budúcom období vyzbierané taktiež návrhy inštitúcií 

a jednotlivcov, ktorí využili schému v minulom období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.06.2018 

 

Zapísala:         Schválil: 

Ing. Marta PAVLIKOVÁ, PhD.     Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD. 

              predseda rady 


