
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

pre fyzickú osobu – experta 

 

uzavretá podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov v súlade s uznesením vlády SR č. 368 z 8. júla 2015  

(ďalej len „zmluva“) medzi 

 

 

Čl. I  

Zmluvné strany 

 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Zastúpené:  prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc.  

generálnym riaditeľom 

sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

IČO:    00 15 18 82 

DIČ:    20 20 79 83 95 

bankové spojenie:      Štátna pokladnica  

číslo účtu (IBAN): SK05 8180 0000 0070 0006 4743 

 

konajúci v mene: 

 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

zastúpeného: JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD. 

 ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu 

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava 

IČO: 00164381 

DIČ: 2020798725 

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu (IBAN): SK80 8180 0000 0070 0006 5236 

 

ako poskytovateľa finančného príspevku z Podpornej schémy na návrat odborníkov zo 

zahraničia (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

meno a priezvisko: Tomáš Hellebrandt, MSc., MA, BA  

dátum narodenia:  

adresa trvalého pobytu:   

číslo účtu (IBAN):   

 

  

ako prijímateľ finančného príspevku z Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 

(ďalej len „prijímateľ“) 

Poskytovateľ a prijímateľ spoločne ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako 

„zmluvná strana“. 

 

 



Čl. II 

Predmet a účel zmluvy 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s 

poskytnutím finančného príspevku z Podpornej schémy na návrat odborníkov zo 

zahraničia (ďalej len „schéma“), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 368 z 8. júla 

2015.  

 

(2) Zmluva sa uzatvára v súlade s Výzvou na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených 

subjektov do schémy zo dňa 29. januára 2018 a s Výzvou na prihlasovanie uchádzačov 

o pozíciu a s tým spojených žiadostí o finančnú podporu (fyzických osôb – mladých 

odborníkov a expertov) do schémy zo dňa 19. apríla 2018.   

 

(3) Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu SR zo schémy v celkovej výške 50 000 EUR, slovom päťdesiattisíc eur, 

za účelom krytia nákladov súvisiacich s návratom prijímateľa zo zahraničia (ďalej len 

„finančné prostriedky“), a to za podmienok určených v tejto zmluve. 

 

(4) Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnuté finančné prostriedky za podmienok 

ustanovených v tejto zmluve a plniť záväzky plynúce z tejto zmluvy. 

 

(5) Finančné prostriedky podľa ods. 3 sa prijímateľovi poskytnú ako finančný príspevok 

v dvoch splátkach na bankový účet prijímateľa zriadený v banke v Slovenskej republike, 

a to nasledovne: 

 

 

a) prvá splátka vo výške 25 000 EUR, slovom dvadsaťpäťtisíc eur. Poskytnutie 

prvej splátky finančných prostriedkov prijímateľovi je viazané na podmienku 

nástupu prijímateľa na pracovnú pozíciu schválenú v rámci schémy. Poskytovateľ 

vyplatí prvú splátku na základe predložených dokumentov v súlade s Výzvou na 

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

(fyzických osôb – mladých odborníkov a expertov) do schémy zo dňa  

19. apríla 2018, v lehote do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.   

 

b) druhá splátka vo výške 25 000 EUR, slovom dvadsaťpäťtisíc eur, je viazaná na 

skutočnosť, že prijímateľ bude pracovnú pozíciu schválenú v rámci schémy a v 

rámci nej úlohy a povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 tejto zmluvy vykonávať 

minimálne po dobu jedného kalendárneho roka. Druhá splátka je splatná v lehote 

do 15 dní po odovzdaní potvrdenia vydaného zamestnávateľom o splnení uvedenej 

podmienky poskytovateľovi.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

(1) Prijímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a vyhlasuje, že: 

a) je štátnym občanom Slovenskej republiky, 

b) všetky údaje ním uvedené v príslušnej žiadosti o podporu zo schémy pre cieľovú 

skupinu expert v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015 z 8. júla 2015, najmä 

uvedená prax, profil a identifikačné údaje žiadateľa sú úplné a pravdivé, 



c) na účely poskytnutia finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy bude plniť úlohy 

a povinnosti prijatej pracovnej pozície v rámci schémy, tak ako sú opísané v Prílohe č. 

1 tejto zmluvy.  

 

(2) V prípade, že bude plnenie úloh a povinností v rámci prijatej pozície zo strany prijímateľa 

nemožné, je prijímateľ povinný túto skutočnosť poskytovateľovi bezodkladne oznámiť. 

 

(3) Zmluvné strany berú na vedomie, že ak plnenie úloh a povinností vyplývajúcich z čl. III 

ods. 1 písm. c) bude vyplývať z pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru, bude 

sa pracovnoprávny alebo štátnozamestnanecký vzťah prijímateľa spravovať príslušnými 

právnymi predpismi SR mimo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

(4) Poskytovateľ je oprávnený zamietnuť akékoľvek ďalšie platby podľa čl. II ods. 3 a 5 tejto 

zmluvy a zároveň vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov 

v plnej výške v prípade, ak: 

a) vyhlásenia prijímateľa v zmysle ods. 1 tohto článku sa ukážu počas účinnosti tejto 

zmluvy za nepravdivé, 

b) sa z akéhokoľvek dôvodu preukáže, že prijímateľ neplní úlohy a povinnosti uvedené v 

Prílohe č. 1, alebo ich neplní riadne a včas, alebo ich plní v rozpore so schémou, 

c) prijímateľ nesplní povinnosti v zmysle ods. 2. 

 

(5) V prípade povinnosti vrátiť prijaté finančné prostriedky je prijímateľ povinný tieto 

prostriedky vrátiť jednorazovo v plnej výške na účet poskytovateľa v lehote do 15 

kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na vrátenie finančných prostriedkov  

na bankový účet číslo SK05 8180 0000 0070 0006 4743, pod Variabilným symbolom: 

190/CVTISR/2018. 

 

(6) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. vážna choroba, úraz, osobné/rodinné 

dôvody prijímateľa) môže poskytovateľ na základe žiadosti prijímateľa rozhodnúť, že 

poskytnuté finančné prostriedky nie je prijímateľ povinný vrátiť. Na uplatnenie tohto 

ustanovenia nie je právny nárok. 

 

(7) V prípade, ak prijímateľ nebude schopný plniť úlohy a povinnosti v rámci prijatej 

pracovnej pozície z dôvodov na strane zamestnávateľa (najmä organizačné dôvody 

zamestnávateľa, neschopnosť zamestnávateľa udržať pracovnú pozíciu prijímateľa), je 

prijímateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť poskytovateľovi. Odo dňa 

doručenia tohto oznámenia poskytovateľovi nie je prijímateľ povinný vrátiť už dovtedy 

vyplatené finančné prostriedky, pričom od tohto momentu mu zaniká nárok na vyplatenie 

druhej časti finančnej podpory. 

 

Čl. IV 

Vyššia moc a podstatná zmena okolností 

 

(1) Zmluvné strany nebudú povinné plniť ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že okolnosti, 

z ktorých zmluvné strany zrejme vychádzali pri vzniku tejto zmluvy, sa do tej miery 

zmenili, že nemožno od zaviazanej zmluvnej strany rozumne vyžadovať, aby plnila svoje 

záväzky v zmysle tejto zmluvy, pokiaľ vznik takejto okolnosti oznámila oprávnenej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po vzniku tejto okolnosti. 

 



(2) Zmluvné strany nebudú zodpovedať za nesplnenie svojich záväzkov v zmysle tejto 

zmluvy v prípade vzniku okolností majúcich charakter vyššej moci (Vis Major),  

t. j. najmä okolností, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bránia 

danej zmluvnej strane v plnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že 

danú prekážku je možné odvrátiť alebo prekonať a v čase vzniku tejto zmluvy ju nebolo 

možné predvídať, ako napríklad choroba, občianske nepokoje, zemetrasenia, živelné 

pohromy. 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom pre každú 

zmluvnú stranu a v dvoch rovnopisoch pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej „MŠVVaŠ SR“), pričom každý rovnopis sa považuje za 

originál. 

 

(2) Ostatné právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

 

(3) Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že táto zmluva predstavuje ich úplnú zmluvu ohľadne 

celého jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce písomné či ústne dojednania.  

 

(4) Prijímateľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

na tretiu stranu. Prijímateľ súhlasí, že poskytovateľ je oprávnený previesť svoje práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú organizáciu. O prevode práv 

poskytovateľa bude prijímateľ informovaný najneskôr do 5 dní pred nadobudnutím 

účinnosti takéhoto prevodu. 

 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v dôsledku zmeny alebo odlišného výkladu 

právnych predpisov alebo judikatúry súdov zistí, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je 

posudzované ako neplatný právny úkon, zmluva ako celok ostáva naďalej v platnosti, 

pričom za neplatnú bude možné považovať len tú časť, ktorej sa neplatnosť priamo týka. 

Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť alebo nahradiť novým dojednaním, 

ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov a zároveň tak, aby bol 

dosiahnutý účel tejto zmluvy. 

 

(6) Kdekoľvek to bude možné, každé z ustanovení tejto zmluvy sa bude vykladať takým 

spôsobom, aby bolo účinné a platné podľa príslušných právnych predpisov. Ak však bude 

akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy nevykonateľné alebo neplatné podľa príslušných 

právnych predpisov, takéto ustanovenie bude neúčinné len v rozsahu takejto 

nevykonateľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto zmluvy budú naďalej 

záväzné a plne platné a účinné. V prípade takej nevykonateľnosti alebo neplatnosti budú 

zmluvné strany konať v dobrej viere, aby sa dohodli na zmenách tejto zmluvy alebo 

prílohách k nej, ktoré sú nutné na uskutočnenie cieľa tejto zmluvy z hľadiska takejto 

nevykonateľnosti alebo neplatnosti. 

 



(7) Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o každej zmene ich identifikačných a 

kontaktných údajov uvedených v čl. I tejto zmluvy, ako aj v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to 

bez zbytočného odkladu po vykonaní takejto zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti 

sa bude akákoľvek písomnosť, doručená v dobrej viere na adresu zmluvnej strany, 

uvedenú v čl. I, považovať za riadne doručenú danej zmluvnej strane. 

 

(8) Prijímateľ dáva poskytovateľovi súhlas na zverejnenie nasledovných informácií na 

webovom sídle poskytovateľa: meno a priezvisko prijímateľa, inštitúciu pôsobenia 

a pracovnú pozíciu prijímateľa, ako aj celkovú výšku dohodnutej finančnej podpory.  

 

(9) Prijímateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku súčinnosť pri kontrole 

dodržiavania podmienok tejto zmluvy. 

 

(10) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

(11) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len formou písomných 

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

(12) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Popis úloh a povinností  

prijímateľa z prijatej pracovnej pozície v rámci schémy. 

 

(13) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa podrobne oboznámili s podmienkami tejto zmluvy 

a súhlasia s nimi. Súčasne potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a vyhlasujú, že zmluvu 

podpisujú dobrovoľne a nie pod nátlakom, v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa  

 

 

 

 

 

         za poskytovateľa          za prijímateľa 

 

 

 

....................................................    .................................................... 

   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.                       Tomáš Hellebrandt, MSc., MA, BA 

          generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Popis úloh a povinností  prijímateľa z prijatej pracovnej pozície v rámci schémy

  

Názov zamestnávateľa:  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Štatutárny zástupca: Ing. Albín Kotian  

Sídlo zamestnávateľa:  Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 

 

Meno zamestnanca:  Tomáš Hellebrandt, MSc., MA, BA 

 

Názov pracovnej pozície: Ekonomický analytik / analytička 

Miesto výkonu práce: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Útvar hodnoty za peniaze 

Pracovná náplň: Analýza vládnych politík z pohľadu investícií, prevádzky, výdavkových 

programov a regulácie, a to pomocou analýzy nákladov a prínosov, či výsledkových analýz. 

Medzi ďalšie pracovné úlohy bude patriť navrhovanie optimalizácie verejných výdavkov 

a návrhy na zlepšenie samotných návrhov rozpočtov. Technická a odborná pomoc mladším 

kolegom. Riadenie čiastkových úloh pri vytváraní analýz.  

Dátum nástupu do zamestnania: 15.05.2018 

Pracovný čas zamestnanca: 37,5 hod. týždenne 

Doba trvania pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.12.2020 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa  

 

 

 

 

    ................................................     ................................................ 

             Ing. Albín Kotian             Tomáš Hellebrandt, MSc., MA, BA 

štatutárny zástupca zamestnávateľa       zamestnanec 

 

 


