
Z Á P I S  

zo 14. rokovania Rady podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia  

zo dňa 20.03.2018 

 

Prítomní:  

 HAJDUK Marek –MŠVVaŠ SR, predseda rady 

 HABRMAN Michal – MF SR, člen rady 

 ŠMID Marek – TRUNI, člen rady 

 BILSKÝ Ľubomír – CVTI SR 

 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: 20. marec 2018 o 9.30 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 28.02.2018) 

4. Schválenie finančnej podpory inštitúcií a podpory zamestnaných jednotlivcov  

(na pozície s termínom obsadenia do 28.02.2018) 

5. Rôzne 

 

K jednotlivým bodom programu:  

1. Schválenie programu rokovania 

V rámci daného bodu rada schválila navrhnutý program rokovania.   

 

2. Informácia administrátora o formálnej kontrole žiadostí 

V rámci výzvy na predkladanie zoznamu pozícií (do 28.02.2018) bolo celkovo 

predložených 7 pozícií, z toho 5 pozícií pre mladého odborníka a 2 pozície pre experta. 

V súvislosti s ukončením možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 18.12.2017 

(ktoré bolo možné obsadiť do 28.02.2018) a ukončením Výzvy na prihlasovanie uchádzačov 

o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu bolo celkovo predložených  

6 žiadostí. Administrátor schémy informoval členov rady o formálnej kontrole predložených 

žiadostí.   



3. Schválenie zoznamu podporovaných pozícií (predložených do 28.02.2018) 

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 

Inštitucionálny 

projekt 
Rozhodnutie 

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 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Ministerstvo financií SR 

Útvar hodnoty za peniaze 

Ekonomický analytik 

/ analytička 

(expert) 

schválená - - 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 

Inštitút environmentálnej 

politiky 

Senior analytik / 

analytička 

(expert) 

schválená - - 

Ministerstvo životného 

prostredia SR 

Inštitút environmentálnej 

politiky 

Environmentálny 

analytik / analytička 

(mladý odborník) 

schválená - - 

Národná banka 

Slovenska 

Výskumný pracovník 

NBS 

(mladý odborník) 

schválená - - 

 

 

4. Schválenie finančnej podpory inštitúcie a podpory zamestnaných jednotlivcov  

(na pozície s termínom obsadenia do 28.02.2018) 

V rámci možnosti obsadzovania schválených pozícií zo dňa 18.12.2017 s termínom ich 

obsadenia najneskôr do 28.02.2018 bolo na základe predložených žiadostí a s tým súvisiacich 

dokumentov zo strany jednotlivcov obsadených 6 pozícií a predložených 6 žiadostí o finančnú 

podporu, a to:  

a) pozícia „Vedecký pracovník“ (Žilinská univerzita v Žiline – Elektrotechnická fakulta, 

Inštitút Aurela Stodolu) obsadená v súlade s pravidlami schémy. Inštitúcia ma nárok 

na finančnú podporu v radou schválenej výške 87 320 EUR zo dňa 18.12.2017; 

b) pozícia „Vedecko-výskumný pracovník“ (Slovenská technická univerzita v Bratislave 

– Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave) obsadená v súlade 

s pravidlami schémy. Inštitúcia má nárok na finančnú podporu v radou schválenej 

výške 97 420 EUR zo dňa 18.12.2017; 



c) pozícia „Vedecký pracovník – Expert v oblasti teórie tuhých látok“ (Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied) 

obsadená v súlade s pravidlami schémy. Inštitúcia ma nárok na finančnú podporu 

v radou schválenej výške 103 488 EUR zo dňa 18.12.2017; 

d) pozícia „Ekonomický analytik / analytička“ (Ministerstvo financií SR – Útvar hodnoty 

za peniaze) obsadená v súlade s pravidlami schémy; 

e) pozícia „Vedúci urýchľovačového laboratória“ (Fyzikálny ústav SAV) obsadená 

v súlade s pravidlami schémy; 

f) pozícia „Odborný asistent“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta 

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

 

Rada schémy zároveň posúdila žiadosť o finančnú podporu žiadateľov v súvislosti 

s obsadenými pozíciami a rozhodla nasledovne: 

a) žiadosť o finančnú podporu Mgr. Petra Čendulu, PhD., ktorý obsadil pozíciu 

„Vedecký pracovník“ (Žilinská univerzita v Žiline – Elektrotechnická fakulta, Inštitút 

Aurela Stodolu) schválila;  

b) žiadosť o finančnú podporu doc. Mgr. Mariany Derzsi, PhD., ktorá obsadila pozíciu 

„Vedecko-výskumný pracovník“ (Slovenská technická univerzita v Bratislave – 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave)  schválila; 

c) žiadosť o finančnú podporu RNDr. Martina Gmitru, PhD., ktorý obsadil pozíciu 

„Vedecký pracovník – Expert v oblasti teórie tuhých látok“ (Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta, Ústav fyzikálnych vied) schválila; 

d) žiadosť o finančnú podporu Lucie Grajcarovej, MSc., ktorá obsadila pozíciu 

„Ekonomický analytik / analytička“ (Ministerstvo financií SR – Útvar hodnoty za 

peniaze) schválila; 

e) žiadosť o finančnú podporu Mgr. Andreja Herzáňa, PhD., ktorý obsadil pozíciu 

„Vedúci urýchľovačového laboratória“ (Fyzikálny ústav SAV) schválila; 

f) žiadosť o finančnú podporu Hany Mizerovej, Dr. rer. nat., ktorá obsadila pozíciu 

„Odborný asistent“ (Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky) schválila. 

 

5. Rôzne 

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

a záverečné vyúčtovanie projektu „Vplyv delécie Na+/Mg2+ výmenníka SLC41A1 

a mitochondriálneho Na+- dependentného Mg2+ exportéra SLC41A3 na morfológiu 

a molekulárnu skladbu v myšom MPTP- indukovanom parkinsonickom modele“. Projekt bol 

realizovaný Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine Univerzity Komenského v Bratislave 

a viazal sa na pozíciu „Vedecko-výskumný pracovník“ obsadenú RNDr. Martinom 

Kolisekom, Dr. rer. nat. V rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia bol 

projekt podporený finančnými prostriedkami vo výške 121 500 EUR.  

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

vyúčtovanie projektu „Topológia vysoko-rozmerných variet“. Projekt bol realizovaný 

Matematickým ústavom SAV a viazal sa na pozíciu „Vedecký pracovník pre oblasť 



geometria“ obsadenú Mgr. Tiborom Mackom, PhD. V rámci schémy bol projekt podporený 

finančnými prostriedkami vo výške 34 669,64 EUR. 

Rada schémy sa zároveň uzniesla na príprave návrhov opatrení za účelom zvýšenia 

efektívnosti fungovania schémy, ako aj na príprave návrhov pre ďalšie pokračovanie schémy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.03.2018 

 

 

Zapísala:         Schválil: 

 

Ing. Marta Pavliková, PhD.      

Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD. 

             predseda rady 


