
 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH POZÍCIÍ 
(s termínom obsadenia do 30.11.2018) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2018 

Bratislava



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.  

Č. Inštitúcia Pozícia 
Požadovaný 

typ uchádzača 
Kontaktná osoba 

1. 
Ministerstvo financií SR  

(Inštitút finančnej politiky) 

Ekonomický analytik / 

analytička 

mladý 

odborník 

Juraj Cenker 

juraj.cenker@mfsr.sk 

2. 
Ministerstvo financií SR  

(Útvar hodnoty za peniaze) 

Ekonomický analytik / 

analytička 
expert 

Štefan Kišš 

stefan.kiss@mfsr.sk 

3. 
Ministerstvo financií SR  

(Útvar hodnoty za peniaze) 

Ekonomický analytik / 

analytička 

mladý 

odborník 

Štefan Kišš 

stefan.kiss@mfsr.sk 

4. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(Inštitút sociálnej politiky) 
Senior analytička / analytik expert 

Barbora Buchelová 

barbora.buchelova@employment.gov.sk 

5. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(Inštitút sociálnej politiky) 

Analytička / Analytik 

verejných politík 

mladý 

odborník 

Barbora Buchelová 

barbora.buchelova@employment.gov.sk 

6. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Sektorový / rezortný expert 
mladý 

odborník 

Ing. Ľubica Růžičková 

lubica.ruzickova@employment.gov.sk 

7. 
Ministerstvo životného prostredia SR 

(Inštitút environmentálnej politiky) 
Senior analytik / analytička expert 

Martin Haluš 

martin.halus@enviro.gov.sk 

8. 
Ministerstvo životného prostredia SR 

(Inštitút environmentálnej politiky) 

Environmentálny analytik / 

analytička 

mladý 

odborník 

Martin Haluš 

martin.halus@enviro.gov.sk 

9. Národná banka Slovenska Výskumný pracovník NBS 
mladý 

odborník 

Mgr. Katarína Sýkorová 

katarina.sykorova@nbs.sk 

10. Biomedicínske centrum SAV 
Špecialista pre 

bioinformatickú analýzu 
expert 

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc. 

daniela.gasperikova@savba.sk 

11. 
Univerzita Komenského v Bratislave  

(Prírodovedecká fakulta) 
Expert expert 

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. 

milan.hutta@uniba.sk 

12. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

(Prírodovedecká fakulta) 
Vedecký pracovník expert 

Dr.h.c. mult. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. 

alexander.feher@upjs.sk 


