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Dotazník pre slovenských akademikov v zahraničí 

Vážený respondent, Vážená respondentka, 

ďakujeme za Vašu ochotu zúčastniť sa nášho dotazníkového prieskumu. Prieskum je súčasťou projektu To dá rozum 

(www.todarozum.sk), ktorého cieľom je navrhnutie komplexnej zmeny vzdelávacieho systému. Vyplnením 

dotazníka prispejete k tvorbe návrhov na zlepšovanie kvality slovenského vysokého školstva a vysokoškolskej vedy, 

ktoré budú postavené na poznatkoch a skúsenostiach študentov, učiteľov, vedcov a riadiacich pracovníkov doma i v 

zahraničí. Dotazník je anonymný a bude súčasťou štatistického spracovania výlučne na výskumné účely. 

Tento dotazník je určený pre VEDCOV A VŠ PEDAGÓGOV, ktorí pracujú V ZAHRANIČÍ na vysokých školách 

alebo vo výskumných organizáciách. V prípade, že ste momentálne v zahraničí na dlhodobom alebo krátkodobom 

pobyte, no Vašou domovskou inštitúciou je výskumná organizácia na Slovensku, dotazník nevypĺňajte. Ak je Vašou 

domovskou inštitúciou vysoká škola na Slovensku, vyplňte prosím dotazník určený pre UČITEĽOV 

SLOVENSKÝCH VŠ  

INŠTRUKCIA K VYPLNENIU DOTAZNÍKA Prečítajte si, prosím, pozorne jednotlivé otázky a označte Vaše 

odpovede v súlade s inštrukciami pre danú otázku. Na otázky, prosím, odpovedajte na základe VAŠEJ OSOBNEJ 

skúsenosti a z hľadiska VÁŠHO odborného zamerania. Vyplnenie celého dotazníka by malo trvať približne 15 

minút. 

Dotazník vypĺňajte do 30.6.2018! 

Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme! 

Výskumný tím projektu To dá rozum 

* Povinné 

 

1. Máte hlavný pracovný úväzok na slovenskej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii na 

Slovensku?* Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno Prejdite na "Ďakujeme.." 

Nie Prejdite na otázku 2. 

Dotazník pre slovenských akademikov v zahraničí II.  

Demografické údaje 

 

2. Pohlavie * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Muž 

Žena 
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3. Vek * (prosím vypíšte číslovkou) 

 

4. Koľko rokov pracujete vo vedeckej pozícii/v pozícii vysokoškolského učiteľa v zahraničí mimo štúdia PhD? 

* Vyznačte len jednu odpoveď.Menej ako 3 

3 - 5 

6 - 10 

11 - 15 

16 - 20 

Viac ako 20 

 

5. Krajina, v ktorej momentálne pôsobíte * (prosím vypíšte) 

 

6. Typ inštitúcie, na ktorej pôsobíte * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Vysoká škola 

Iná výskumná inštitúcia 

Prax (firma, vládne a mimovládne inštitúcie...) 

 

7. Oblasť výskumu * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Doprava, pošty a telekomunikácie 

Elektrotechnika 

Informatika, výpočtová technika a matematika 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Iné technické vedy a náuky 

Pôdohospodárske a veterinárske vedy 

Prírodné vedy 

Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 

Ekonomické vedy 

Iné spoločenské vedy a náuky (právo, politológia, masmediálne štúdia...) 

Humanitné vedy (filozofia, filológia, história..) 

Umenie 

Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 

Zdravotníctvo, lekárske vedy a farmácia 
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8. Pracovali ste niekedy na vysokej škole na Slovensku? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie 

Dotazník pre slovenských akademikov v zahraničí III. 

9.  Za akým účelom ste prvotne odišli do zahraničia? * Vyberte jednu odpoveď.  

Mobilita na VŠ (bez dosiahnutia uceleného stupňa VŠ vzdelania) 

Získanie uceleného stupňa VŠ vzdelania (napr. bakalár/magister/inžinier) 

Absolvovanie doktorandského štúdia 

Absolvovanie postdoc 

Stáž na mieste vedecko-pedagogického/umeleckého pracovníka 

Zamestnanie sa ako vedecko-pedagogický/umelecký pracovník 

Iné (vypíšte): 

 

10.  Aké boli hlavné dôvody Vášho odchodu do zahraničia? * Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Na Slovensku sa nedal študovať môj odbor 

Slabá úroveň štúdia na Slovensku 

Zlepšenie sa v cudzom jazyku 

Ponuka na prácu/štúdium v zahraničí 

Lepšie materiálno-technické zabezpečenie pre vedeckú/umeleckú činnosť 

Možnosť veľa sa naučiť od vedecko-pedagogických/umeleckých pracovníkov 

Možnosť spoznať nových ľudí 

Vyššie finančné ohodnotenie 

Viac prostriedkov na vedeckú/umeleckú činnosť 

Netransparetnosť pri rozdeľovaní grantových prostriedkov na Slovensku 

Odporúčanie kolegov/bývalých spolužiakov a pod. 

Iné (vypíšte): 

 

11.  Odchádzali ste do zahraničia s tým, že sa nechcete vrátiť na Slovensko? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie 

Vtedy som nad tým neuvažoval 
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12.  Ktoré z nasledovných faktorov NAJVIAC ovplyvnili to, že ste ostali v zahraničí? *Vyberte všetky 

relevantné odpovede.  

Na Slovensku som nenašiel pracovné miesto na VŠ 

V zahraničí môžem robiť vedeckú/umeleckú činnosť na vyššej úrovni 

V zahraničí sú zamestnanci VŠ hodnotení podľa kvality ich práce 

V zahraničí môžem spolupracovať s kvalitnými vedcami/umelcami 

V zahraničí mám sieť kontaktov, ktorú by som návratom stratil 

V zahraničí učím kvalitných a motivovaných študentov 

V zahraničí vediem kvalitných a motivovaných doktorandov 

V zahraničí ma nezaťažuje administratíva 

V zahraničí nemusím veľa učiť 

Na Slovensku je nízke platové ohodnotenie 

Na Slovensku je nedostatok peňazí na vedeckú a umeleckú činnosť 

Na Slovensku je nedostatočné materiálno-technologické zabezpečenie 

Na Slovensku sú netransparetne rozdeľované grantové prostriedky 

Na Slovensku sú nekvalitne manažované a zle fungujúce VŠ 

Osobné dôvody 

Iné (vypíšte): 

 

13.  V čom Vám pôsobenie v zahraničí NAJVIAC pomohlo? * Vyberte najviac päť odpovedí.  

Naučil som sa pracovať s novými prístrojmi a technológiami 

Naučil som sa moderné výskumné/umelecké metódy 

Naučil som sa pracovať s literatúrou a teoretickými východiskami 

Naučil som sa publikovať v prestížnych vedeckých časopisoch/vydavateľstvách/konferenčných zborníkoch 

Naučil som sa písať úspešné žiadosti o granty 

Naučil som sa efektívne prezentovať vedecké/umelecké výstupy 

Naučil som sa ako kvalitne učiť študentov 

Vytvoril som si kontakty užitočné pre moju vedeckú/umeleckú činnosť 

Naučil som sa pracovať v rôznorodých, medzinárodných tímoch 

Pomohlo mi to osobnostne rásť 

Iné (vypíšte): 
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14.  Kto by mal podľa Vás učiť študentov?  * Vyberte jednu odpoveď. 

Učiť všetkých študentov by mali kvalitní vedci/umelci 

Len u študentov magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia je dôležité, aby ich učili kvalitní 

vedci/umelci 

Učiť všetkých študentov by mali najmä MENEJ vedecky/umelecky produktívni ľudia 

Iné (vypíšte): 

 

15.  Ako vnímate výučbu študentov?  * Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Neučím 

Učenie stimuluje učiteľa jasnejšie formulovať jeho poznanie 

Učenie ma baví 

Interakcia so študentmi je pre mňa oživením pri vedeckej/umeleckej práci 

Učením pripravujem študentov na ich ďalšiu dráhu 

Preferujem vedeckú/umeleckú činnosť pred učením 

Učenie by malo byť hlavnou náplňou práce VŠ učiteľa 

Iné (vypíšte): 

 

16.  Ako vplýva na kvalitu doktorandského štúdia skutočnosť, ak doktorand ostane študovať na tej istej 

škole, kde získal 2. stupeň VŠ vzdelania?  * Vyberte jednu odpoveď.  

Pozitívne 

Negatívne 

Nemá to vplyv 

 

17.  Ako vplýva na odborný rozvoj vedca/vysokoškolského učiteľa fakt, ak ostáva pôsobiť na tej 

istej inštitúcii, kde získal doktorát?  * Vyberte jednu odpoveď.  

Pozitívne 

Negatívne 

Nemá to vplyv 

 

18.  Ako často vo výskumnej/umeleckej činnosti spolupracujete s vedcami z iných disciplín/oblastí výskumu?  

* Ohodnoťte na škále.  

Z príbuzných vedných disciplín   Z úplne odlišných vedných disciplín 

Vždy alebo takmer vždy    Vždy alebo takmer vždy  

Niekedy     Niekedy  

Takmer nikdy     Takmer nikdy 

Nikdy     Nikdy 
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19.  S kým NAJVIAC Vaše pracovisko spolupracuje v rámci vedeckej/umeleckej činnosti? * Vyberte najviac 

tri odpovede.  

S inými vysokými školami v krajine, kde pôsobím 

S inými výskumnými inštitúciami v krajine, kde pôsobím 

S vysokými školami a/alebo s inými výskumnými inštitúciami v zahraničí 

So súkromným sektorom 

S mimovládnym (neziskovým) sektorom 

So štátnou správou a/alebo regionálnou a/alebo miestnou samosprávou 

Iné (vypíšte): 

 

20.  Uchádzali ste sa o prostriedky v rámci grantových schém EÚ Horizont 2020, respektíve v 

predošlých rámcových programoch EÚ? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie (pokračujte na otázku č.22) 

 

21.  Čo považujete za hlavné faktory ovplyvňujúce úspešnosť v európskych grantových schémach Horizont 

2020/v predošlých rámcových programoch? Vyberte všetky relevantné odpovede.   

Vnímanie inštitúcie ako kvalitnej výskumnej organizácie 

Dostatok vedeckých personálnych kapacít 

Originálny vedecký nápad 

Dostatok prestížnych publikácií/iných v mojej oblasti významných výstupov 

Účasť v silných konzorciách 

Skúsenosť s realizáciou podobných projektov 

Obsahovú blízkosť výskumu výzvam medzinárodných grantov 

Dobré materiálno-technické vybavenie 

Kvalitnú podporu pri písaní projektu 

Administratívnu podporu 

Iné (vypíšte): 

 

22.  Uvažujete o návrate na Slovensko? Vyberte jednu odpoveď. 

Áno  Prejdite na otázku 23. 

Nie  Prejdite na otázku 39. 

Neviem, zatiaľ nad tým nerozmýšľam     Prejdite na otázku 39. 
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Dotazník pre slovenských akademikov v zahraničí IV.  

Akademici, ktorí uvažujú o návrate na Slovensko 

23.  V akom časovom horizonte uvažujete o návrate? * Vyberte jednu odpoveď. 

Počas najbližšieho roka 

Počas najbližších piatich rokov 

Ešte neviem kedy 

Iné (vypíšte): 

 

 

24.  Z akého dôvodu sa chcete vrátiť? * Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Rozvoj mojej výskumnej/umeleckej oblasti na Slovensku 

Skvalitnenie slovenského vysokého školstva a vedy 

Z osobných a rodinných dôvodov 

Pokojnejší život (napr. viac voľna, dovolenky) 

Lacnejší život 

Viac sociálnych výhod (napr. zdravotné a sociálne zabezpečenie) 

Vyššia bezpečnosť krajiny 

Iné (vypíšte): 

 

25.  Na akom type inštitúcie by ste chceli na Slovensku pôsobiť? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Na vysokej škole 

Na Slovenskej akadémii vied alebo inej výskumnej inštitúcii 

Mimo akademického prostredia 

Iné (vypíšte): 

 

26.  Čo vnímate ako najväčšie bariéry Vášho potenciálneho zamestnania sa na VYSOKEJ ŠKOLE na 

SLOVENSKU? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nedostatok záujmu a ocenenia mojej práce 

Nekvalitné prístrojové vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie 

Nedostatok kvalitných a motivovaných spolupracovníkov 

Nedostatok kvalitných a motivovaných študentov 

Chýbajúci personál zabezpečujúci administratívu 

Nemal by som rovnako seniornú alebo vyššiu vedeckú/pedagogickú pozíciu než mám teraz 

Nedostatočné finančné ohodnotenie 

Absencia hodnotenia zamestnancov VŠ podľa kvality ich práce 
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Absencia možnosti stráviť semester a viac na špičkovej inštitúcii v zahraničí (sabbatical) 

Absencia zahraničných výskumníkov 

Nedostatok skúsených slovenských vedcov, ktorí sa vrátili zo zahraničia 

Absencia možnosti prenosu výskumného grantu 

Nekvalitne manažované a zle fungujúce pracoviská 

Nevnímam žiadne bariéry 

Iné (vypíšte): 

 

 

27.  Poznáte grantovú schému Návrat domov? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie 

 

28.  Vrátili by ste sa na Slovensko na základe schémy Návrat domov, ktorá má slúžiť na prilákanie 

odborníkov späť na Slovensko? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

* Schéma ponúka jednorazovú dotáciu 10 tisíc eur pre výskumníka do 40 rokov s diplomom zo špičkovej 

zahraničnej univerzity a 50 tisíc eur pre seniorného výskumníka s viac ako 10 ročnou praxou vo vedúcej pozícii, 

pokiaľ títo za posledné 3 roky nepracovali na Slovensku. 50 % sumy je vyplatených po podpise zmluvy a 50 % po 

roku pôsobenia na Slovensku. Ak je prijímacou inštitúciou pre seniorného odborníka univerzita alebo akadémia 

vied, tak táto inštitúcia môže získať dotáciu do výšky 150 tisíc eur pre vytvorenie adekvátnej pozície, napr. 

vytvorenie výskumného tímu. Recipient je povinný pracovať na Slovensku (univerzita, SAV, vládne organizácie) na 

plný úväzok aspoň jeden rok.  

Áno 

Nie 

29. Čo považujete na tejto schéme za NAJPROBLEMATICKEJŠIE? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nevidím na nej nič problematické 

Nedostatočne vysoká dotácia pre vedca 

Nedostatočne vysoká dotácia pre inštitúciu 

Rozdelenie dotácie pre vedca na dve časti (50 % po podpise zmluvy a 50 % po roku pôsobenia) 

Absencia záruky dlhodobého financovania vedeckých/umeleckých grantov po skončení schémy 

Absencia záruky dostatočného platového ohodnotenia po skončení schémy 

Nerieši absenciu kvalitných vedeckých tímov 

Iné (vypíšte): 

 

30. Aké sú Vaše PRIEMERNÉ ročné PRIAME náklady na výskumnú/umeleckú činnosť mimo vášho platu? * 

Prosím vypíšte číslovkou v eurách. 

* Pod priamymi nákladmi rozumieme výdavky priamo súvisiace s realizáciou výskumnej/umeleckej činnosti ako 

nákup literatúry a materiálu, zber a analýza dát, náklady na publikovanie, cestovné a pod. 
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31. Ak by ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko, aký MINIMÁLNY čistý mesačný príjem by bol pre Vás 

prijateľný? * Prosím vypíšte číslovkou v eurách.  

 

32. Aký spôsob odmeňovania považujete za NAJVIAC motivačný a efektívny? * Vyberte jednu odpoveď. 

Dostatočne kompetitívny vopred dohodnutý pevný plat, za ktorý realizujem požadované výkony 

(publikácie, získané granty, učenie, a pod.) 

Časť platu ako odmena za dosiahnutie vopred definovaných výkonov (napr. publikácie, získané granty) 

Časť platu pokrytá z grantov, pokiaľ ich získam 

Mimoriadna odmena za výnimočný úspech vyplatená zamestnávateľom nad rámec platu 

Iné (vypíšte): 

 

33. Ak by ste sa mohli rozhodnúť medzi pôsobením na akademickej inštitúcii na Slovensku alebo v Českej 

republike, čo by ste uprednostnili? * Vyberte jednu odpoveď. 

Vysokú školu v ČR 

Akadémiu vied ČR alebo inú výskumnú inštitúciu v ČR 

Vysokú školu na Slovensku (pokračujte na otázku č.35) 

Slovenskú akadémiu vied alebo inú výskumnú inštitúciu na Slovensku (pokračujte na otázku č.35) 

Neviem, nevidím v tom rozdiel (pokračujte na otázku č.35) 

 

34. Z akého dôvodu preferujete Českú republiku? Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Viac prostriedkov na vedeckú/umeleckú činnosť prostredníctvom grantov 

Vyššie inštitucionálne financovanie vedeckej/umeleckej činnosti 

Lepšia infraštruktúra pre vedeckú/umeleckú činnosť 

Plat porovnateľný so západnými krajinami v pomere k životným nákladom 

Väčšia transparentnosť v rozdeľovaní vedeckých/umeleckých grantov 

Medzinárodnejšie prostredie 

Iné (vypíšte): 

 

35. Aký máte kontakt s vysokými školami a inými inštitúciami na Slovensku? * Vyberte všetky relevantné 

odpovede.  

Spolupracujem na vedeckej/umeleckej tvorbe s kolegami zo slovenských vysokých škôl (VŠ) 

Píšem odborné/vedecké články s kolegami z VŠ na Slovensku 

Občas chodím prednášať na slovenskú VŠ 

Vediem doktorandské práce na slovenskej VŠ 

Oponujem doktorandské práce na slovenskej VŠ 
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Vediem práce bakalárov/magistrov zo slovenskej VŠ 

Učím predmet alebo jeho časť na niektorej VŠ na Slovensku 

Pomáham s prijímaním slovenských VŠ študentov a vedcov/učiteľov na mobilitu v mojej inštitúcii 

Pomáham slovenským záujemcom o štúdium (bakalárske/magisterské/doktorandské) v mojej inštitúcii 

Zúčastňujem sa na spravovaní VŠ na Slovensku (napr. členstvo vo vedeckej/a umeleckej rade) 

Zúčastňujem sa na Slovensku na formovaní verejných politík v oblasti vzdelávania, vedy a/alebo umenia 

Zúčastňujem sa na Slovensku na formovaní verejných politík v mojej výskumnej/umeleckej oblasti 

Pôsobím ako hodnotiteľ žiadostí o vedecké/umelecké granty na Slovensku 

Podieľam sa na hodnotení slovenských VŠ v rámci akreditácie/iného systému hodnotenia kvality 

Mám neformálny kontakt s učiteľmi a vedcami na slovenských VŠ 

Nemám žiaden kontakt so slovenskými VŠ ani inými inštitúciami 

Iné (vypíšte): 

 

36. Čo Vám bráni v intenzívnejších kontaktoch s vysokými školami a inými inštitúciami na 

Slovensku? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nemám na to čas 

Nie je záujem zo strany slovenských vysokoškolských vedcov a učiteľov 

Nie je záujem zo strany študentov vysokých škôl (VŠ) na Slovensku 

Na slovenských VŠ nikoho nepoznám 

Nikto ma neoslovil na hodnotenie vedeckých/umeleckých grantov na Slovensku 

Nikto ma neoslovil na akreditáciu/hodnotenie kvality slovenských VŠ 

Nikto ma neoslovil na formovanie verejných politík v oblasti vzdelávania, vedy a/alebo umenia na 

Slovensku 

Nikto ma neoslovil na formovanie verejných politík v mojej výskumnej/umeleckej oblasti na Slovensku 

Nič 

Iné (vypíšte): 

 

37. V akých oblastiach máte záujem spolupracovať s vysokými školami a inými inštitúciami na 

Slovensku? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nemám záujem spolupracovať s vysokými školami (VŠ) ani inými inštitúciami na Slovensku 

Realizácia spoločných výskumných/umeleckých projektov s kolegami zo slovenských VŠ 

Písanie odborných článkov s kolegami zo slovenských VŠ 

Občasné prednášanie na slovenských VŠ 

Učenie predmetu alebo jeho časti na slovenskej VŠ 

Vedenie doktorandských prác na slovenskej VŠ 

Oponovanie doktorandských prác na slovenskej VŠ 
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Vedenie záverečných prác študentov (bakalárov, magistrov) na slovenskej VŠ 

Mentorovanie VŠ študentov na Slovensku - odovzdávanie osobných a profesionálnych skúseností 

Pomáhanie s prijímaním slovenských VŠ študentov a vedcov/učiteľov na mobilitu v mojej inštitúcii 

Pomáhanie slovenským študentom s ďalším štúdiom (bakalárske/magisterské/doktorandské) v mojej 

inštitúcii 

Zúčastňovanie sa na spravovaní niektorej slovenskej VŠ (napr. členstvo vo vedeckej/a umeleckej rade) 

Formovanie verejných politík v oblasti vzdelávania, vedy a/alebo umenia na Slovensku 

Formovanie verejnej politiky v mojej výskumnej/umeleckej oblasti na Slovensku 

Hodnotenie žiadostí o vedecké/umelecké granty na Slovensku 

Podieľanie sa na hodnotení slovenských VŠ v rámci akreditácie/iného systému hodnotenia kvality 

Iné (vypíšte): 

 

38. Priestor na Vaše pripomienky a komentáre (NEPOVINNÉ): 

 

Dotazník pre slovenských akademikov v zahraničí V.  

Akademici, ktorí neuvažujú o návrate na Slovensko 

 

39. Čo Vás od návratu na Slovensko NAJVIAC odrádza? * Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Nedostatočné financovanie vedeckej/umeleckej činnosti nezávislé od zmien vlád 

Nedostatočné možnosti dobrého zamestnania pre môjho partnera 

Absencia kvalitných škôl pre moje deti 

Zlá kvalita zdravotnej starostlivosti 

Nízka atraktivita povolania vysokoškolského učiteľa 

Absencia príležitostí ovplyvňovať rozvoj spoločnosti 

Nízka transparentnosť pri prerozdeľovaní prostriedkov na vedeckú/umeleckú činnosť 

Absencia možnosti transferu výmeru sociálneho zabezpečenia (dôchodok a pod.) zo zahraničia 

Iné (vypíšte): 

 

40.  Čo vnímate ako najväčšie bariéry Vášho potenciálneho zamestnania sa na VYSOKEJ ŠKOLE na 

SLOVENSKU? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nedostatok záujmu a ocenenia mojej práce 

Nekvalitné prístrojové vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie 

Nedostatok kvalitných a motivovaných spolupracovníkov 

Nedostatok kvalitných a motivovaných študentov 

Chýbajúci personál zabezpečujúci administratívu 



 

12 

 

Nemal by som rovnako seniornú alebo vyššiu vedeckú/pedagogickú pozíciu než mám teraz 

Nedostatočné finančné ohodnotenie 

Absencia hodnotenia zamestnancov VŠ podľa kvality ich práce 

Absencia možnosti stráviť semester a viac na špičkovej inštitúcii v zahraničí (sabbatical) 

Absencia zahraničných výskumníkov 

Nedostatok skúsených slovenských vedcov, ktorí sa vrátili zo zahraničia 

Absencia možnosti prenosu výskumného grantu 

Nekvalitne manažované a zle fungujúce pracoviská 

Nevnímam žiadne bariéry 

Iné (vypíšte): 

 

41.  Poznáte grantovú schému Návrat domov? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie 

 

42. Vrátili by ste sa na Slovensko na základe schémy Návrat domov, ktorá má slúžiť na prilákanie 

odborníkov späť na Slovensko? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

* Schéma ponúka jednorazovú dotáciu 10 tisíc eur pre výskumníka do 40 rokov s diplomom zo špičkovej 

zahraničnej univerzity a 50 tisíc eur pre seniorného výskumníka s viac ako 10 ročnou praxou vo vedúcej pozícii, 

pokiaľ títo za posledné 3 roky nepracovali na Slovensku. 50 % sumy je vyplatených po podpise zmluvy a 50 % po 

roku pôsobenia na Slovensku. Ak je prijímacou inštitúciou pre seniorného odborníka univerzita alebo akadémia 

vied, tak táto inštitúcia môže získať dotáciu do výšky 150 tisíc eur pre vytvorenie adekvátnej pozície, napr. 

vytvorenie výskumného tímu. Recipient je povinný pracovať na Slovensku (univerzita, SAV, vládne organizácie) na 

plný úväzok aspoň jeden rok.  

Áno 

Nie 

 

43. Čo považujete na tejto schéme za NAJPROBLEMATICKEJŠIE? * Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Nevidím na nej nič problematické 

Nedostatočne vysoká dotácia pre vedca 

Nedostatočne vysoká dotácia pre inštitúciu 

Rozdelenie dotácie pre vedca na dve časti (50 % po podpise zmluvy a 50 % po roku pôsobenia) 

Absencia záruky dlhodobého financovania vedeckých/umeleckých grantov po skončení schémy 

Absencia záruky dostatočného platového ohodnotenia po skončení schémy 

Nerieši absenciu kvalitných vedeckých tímov 

Iné (vypíšte): 
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44. Aké sú Vaše PRIEMERNÉ ročné PRIAME náklady na výskumnú/umeleckú činnosť mimo vášho platu? * 

Prosím vypíšte číslovkou v eurách. 

* Pod priamymi nákladmi rozumieme výdavky priamo súvisiace s realizáciou výskumnej/umeleckej činnosti ako 

nákup literatúry a materiálu, zber a analýza dát, náklady na publikovanie, cestovné a pod. 

 

45. Ak by ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko, aký MINIMÁLNY čistý mesačný príjem by bol pre Vás 

prijateľný? * Prosím vypíšte číslovkou v eurách.  

 

46. Aký spôsob odmeňovania považujete za NAJVIAC motivačný a efektívny? * Vyberte jednu odpoveď. 

Dostatočne kompetitívny vopred dohodnutý pevný plat, za ktorý realizujem požadované výkony 

(publikácie, získané granty, učenie, a pod.) 

Časť platu ako odmena za dosiahnutie vopred definovaných výkonov (napr. publikácie, získané granty) 

Časť platu pokrytá z grantov, pokiaľ ich získam 

Mimoriadna odmena za výnimočný úspech vyplatená zamestnávateľom nad rámec platu 

Iné (vypíšte): 

 

47. Ak by ste sa mohli rozhodnúť medzi pôsobením na akademickej inštitúcii na Slovensku alebo v Českej 

republike, čo by ste uprednostnili? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Vysokú školu v ČR 

Akadémiu vied ČR alebo inú výskumnú inštitúciu v ČR 

Vysokú školu na Slovensku (pokračujte na otázku č.49) 

Slovenskú akadémiu vied alebo inú výskumnú inštitúciu na Slovensku (pokračujte na otázku č.49) 

Neviem, nevidím v tom rozdiel (pokračujte na otázku č.49) 

 

48. Z akého dôvodu preferujete Českú republiku? Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Viac prostriedkov na vedeckú/umeleckú činnosť prostredníctvom grantov 

Vyššie inštitucionálne financovanie vedeckej/umeleckej činnosti 

Lepšia infraštruktúra pre vedeckú/umeleckú činnosť 

Plat porovnateľný so západnými krajinami v pomere k životným nákladom 

Väčšia transparentnosť v rozdeľovaní vedeckých/umeleckých grantov 

Medzinárodnejšie prostredie 

Iné (vypíšte): 

 

49. Aký máte kontakt s vysokými školami a inými inštitúciami na Slovensku? * Vyberte všetky relevantné 

odpovede.  

Spolupracujem na vedeckej/umeleckej tvorbe s kolegami zo slovenských vysokých škôl (VŠ) 

Píšem odborné/vedecké články s kolegami z VŠ na Slovensku 
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Občas chodím prednášať na slovenskú VŠ 

Vediem doktorandské práce na slovenskej VŠ 

Oponujem doktorandské práce na slovenskej VŠ 

Vediem práce bakalárov/magistrov zo slovenskej VŠ 

Učím predmet alebo jeho časť na niektorej VŠ na Slovensku 

Pomáham s prijímaním slovenských VŠ študentov a vedcov/učiteľov na mobilitu v mojej inštitúcii 

Pomáham slovenským záujemcom o štúdium (bakalárske/magisterské/doktorandské) v mojej inštitúcii 

Zúčastňujem sa na spravovaní VŠ na Slovensku (napr. členstvo vo vedeckej rade/a umeleckej rade) 

Zúčastňujem sa na Slovensku na formovaní verejných politík v oblasti vzdelávania, vedy a/alebo umenia 

Zúčastňujem sa na Slovensku na formovaní verejných politík v mojej výskumnej/umeleckej oblasti 

Pôsobím ako hodnotiteľ žiadostí o vedecké/umelecké granty na Slovensku 

Podieľam sa na hodnotení slovenských VŠ v rámci akreditácie/iného systému hodnotenia kvality 

Mám neformálny kontakt s učiteľmi a vedcami na VŠ na Slovensku 

Nemám žiaden kontakt so slovenskými VŠ ani inými inštitúciami 

Iné (vypíšte): 

 

50. Čo Vám bráni v intenzívnejších kontaktoch s vysokými školami a inými inštitúciami na 

Slovensku? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nemám na to čas 

Nie je záujem zo strany slovenských vysokoškolských vedcov a učiteľov 

Nie je záujem zo strany študentov vysokých škôl (VŠ) na Slovensku 

Na slovenských VŠ nikoho nepoznám 

Nikto ma neoslovil na hodnotenie vedeckých/umeleckých grantov na Slovensku 

Nikto ma neoslovil na akreditáciu/hodnotenie kvality slovenských VŠ 

Nikto ma neoslovil na formovanie verejných politík v oblasti vzdelávania, vedy a/alebo umenia na 

Slovensku 

Nikto ma neoslovil na formovanie verejných politík v mojej výskumnej/umeleckej oblasti na Slovensku 

Nič 

Iné (vypíšte): 

 

51. V akých oblastiach máte záujem spolupracovať s vysokými školami a inými inštitúciami na 

Slovensku? * Vyberte všetky relevantné odpovede.  

Nemám záujem spolupracovať s vysokými školami (VŠ) ani inými inštitúciami na Slovensku 

Realizácia spoločných výskumných/umeleckých projektov s kolegami zo slovenských VŠ 

Písanie odborných článkov s kolegami zo slovenských VŠ 



 

15 

 

Občasné prednášanie na slovenských VŠ 

Učenie predmetu alebo jeho časti na slovenskej VŠ 

Vedenie doktorandských prác na slovenskej VŠ 

Oponovanie doktorandských prác na slovenskej VŠ 

Vedenie záverečných prác študentov (bakalárov, magistrov) na slovenskej VŠ 

Mentorovanie VŠ študentov na Slovensku - odovzdávanie osobných a profesionálnych skúseností 

Pomáhanie s prijímaním slovenských VŠ študentov a vedcov/učiteľov na mobilitu v mojej inštitúcii 

Pomáhanie slovenským študentom s ďalším štúdiom (bakalárske/magisterské/doktorandské) v mojej 

inštitúcii 

Zúčastňovanie sa na spravovaní niektorej slovenskej VŠ (napr. členstvo vo vedeckej/a umeleckej rade) 

Formovanie verejných politík v oblasti vzdelávania, vedy a/alebo umenia na Slovensku 

Formovanie verejnej politiky v mojej výskumnej/umeleckej oblasti na Slovensku 

Hodnotenie žiadostí o vedecké/umelecké granty na Slovensku 

Podieľanie sa na hodnotení slovenských VŠ v rámci akreditácie/iného systému hodnotenia kvality 

Iné (vypíšte): 

 

52. Priestor na Vaše pripomienky a komentáre (NEPOVINNÉ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


