
Z Á P I S  

zo 16. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 19.9.2018 

 

Prítomní:  

 HAJDUK Marek – MŠVVaŠ SR, predseda rady 

 HABRMAN Michal – MF SR, člen rady, ospravedlnený, podklady poskytol písomne 

 ŠMID Marek – TRUNI, člen rady, ospravedlnený, podklady poskytol písomne 

 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. september 2018 o 10.00 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 31.08.2018) 

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

obsadenia do 31.08.2018) 

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 31.08.2018) bolo celkovo 

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

Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole predložených žiadostí. 

V súvislosti s ukončením možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 19.06.2018 

(ktoré bolo možné obsadiť do 31.08.2018) 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 31.08.2018) 

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. Na základe celkového dosiahnutého priemeru bodov rozhodla rada 

o jednotlivých pozíciách nasledovne: 

 

Žiadateľ 
Pozícia 

(určená pre) 

Rozhodnutie 

o pozícii 

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) 
schválená 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

(Inštitút sociálnej politiky) 

Senior analytička / analytik 

(expert) 
schválená 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

(Inštitút sociálnej politiky) 

Analytička / Analytik verejných politík 

(mladý odborník) 
schválená 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Sektorový / rezortný expert 

(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) 
schválená 

Národná banka Slovenska 
Výskumný pracovník NBS 

(mladý odborník) 
schválená 

Biomedicínske centrum SAV 
Špecialista pre bioinformatickú analýzu 

(expert) 
schválená 

Univerzita Komenského v Bratislave 

(Prírodovedecká fakulta) 

Expert 

(expert) 
schválená 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 

(Prírodovedecká fakulta) 

Vedecký pracovník 

(expert) 
schválená 

 

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

obsadenia do 31.08.2018) 

V rámci možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 19.06.2018 s termínom ich 

obsadenia najneskôr do 31.08.2018 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 RNDr. Sone Kucharíkovej, PhD., ktorá obsadila pozíciu 

experta „Odborný asistent s vedeckou hodnosťou“ (Trnavská univerzita v Trnave, 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce) schválila;  

b) žiadosť o finančnú podporu doc. Ing. Pavla Rajniaka, DrSc., ktorý obsadil pozíciu 

experta „Vysokoškolský učiteľ – docent chemického inžinierstva“ (Slovenská 



technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) 

schválila;  

c) žiadosť o finančnú podporu RNDr. Vincenta Lučanského, PhD., ktorý obsadil pozíciu 

experta „Vedecko-výskumný pracovník“ (Univerzita Komenského v Bratislave, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine) schválila. 

 

5. Rôzne 

Z dôvodu časového obmedzenia trvania a dobehu schémy v zmysle uznesenia vlády SR        

č. 368/2015 už nebude v roku 2018 vyhlásená žiadna výzva na predkladanie pozícií do 

schémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.09.2018 

 

 

Zapísala:         Schválil: 

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

              predseda rady 


