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Rada Fondu na podporu vzdelávania podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 396/2012 Z.z. 

o Fonde na podporu vzdelávania a v súlade s čl. 12 ods. 3 Organizačného poriadku Fondu na 

podporu vzdelávania (ďalej len „organizačný poriadok“) mení a dopĺňa organizačný poriadok 

nasledovne: 

 

 

Čl. 1 

 

1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „v platnom znení“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších 

predpisov“. 

2. V čl. 4 ods. 2, písm. d. sa vypúšťa bod ii. Súčasne sa za slovom „predkladá“ vypúšťa 

dvojbodka a zrušuje označenie bodu i. 

3. V čl. 4 ods. 2, písm. i. sa slová „, a.s., ako aj so“ nahrádzajú slovom „a“. 

4. V čl. 5 ods. 6, písm. b. vypúšťajú slová „a univerzitám“. 

5. V čl. 5 ods. 6, písm. e., bod viii. sa slová „webovej stránke“ nahrádzajú slovami 

„webovom sídle“. 

6. V čl. 5 ods. 6, písm. e. sa vypúšťa bod xi. Doterajšie body xii. až xiii. sa číslujú ako body 

xi. až xii. 

7. V čl. 6 ods. 1, písm. e. sa za slová „gestorom je“ vkladá slovo „spravidla“. 

8. V čl. 7 ods. 1, písm. a., bod iv. sa v zátvorke na konci vkladá čiarka a pripájajú sa slová 

„Asociácia doktorandov Slovenska“. 

9. V čl. 7, ods. 1, písm. g. sa slová „webovej stránku fondu“ nahrádzajú slovami „webového 

sídla fondu a profilov fondu na sociálnych sieťach“. 

10. V čl. 8 ods. 3, písm. e., bod i. sa na konci pripájajú slová „a ich zverejnenie na webovom 

sídle fondu v spolupráci s vedúcim oddelenia správy fondu“. 

11. V čl. 8 ods. 3, písm. j. sa na začiatku vety vkladajú slová „v spolupráci s vedúcim 

oddelenia správy fondu“. 

12. V čl. 8 ods. 3 sa za písm. o. vkladá nové písmeno p., ktoré znie: 

„overuje vynakladanie finančných prostriedkov fondu z vecného hľadiska a potvrdzuje 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich vynaloženia v rozsahu svojej 

pôsobnosti“. Doterajšie písmeno p. sa označuje ako písmeno q. 

13. V čl. 9 ods. 2, písm. a., bod x. sa vypúšťajú slová „ako aj pri audite účtovnej závierky 

a Výročnej správy fondu,“. 

14. V čl. 9 ods. 2, písm. b., bod ii. sa na konci pripájajú slová „vrátane ich aktualizácie“. 

15. V čl. 10 ods. 4, písm. a. sa vypúšťa bod iv. Doterajšie body v. až xix. sa označujú ako 

body iv. až xviii. 

16. V čl. 10 ods. 4, písm. a., bod iv. sa vypúšťajú slová „v Centrálnom registri zmlúv“ a za 

slovo „zverejňovania“ sa vkladá slovo „zoznamu“. 

17. V čl. 10 ods. 4, písm. a., bod v. sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a slová „webovej stránky 

fondu“ sa nahrádzajú slovami „webového sídla fondu a profilov fondu na sociálnych 

sieťach“. 

18. V čl. 10 ods. 4, písm. a., bod xii. sa slová „v Obchodnom registri a Obchodnom vestníku“ 

nahrádzajú slovami „a vo verejnej časti registra účtovných závierok“. 

19. V čl. 10 ods. 4, písm. a., bod xiv. sa na konci pripájajú slová „a pri získavaní informácií 

a podkladov z IS (napr. e-mailových adries klientov fondu)“. 

20. V čl. 10 ods. 4, písm. a. bod xvii. sa slovo „týždenných“ nahrádza slovom „mesačných“, 

a vypúšťajú sa slová „resp. na výplatu pôžičiek v rozsahu pôsobnosti oddelenia“. 

21. Čl. 10 ods. 4, písm. a. sa dopĺňa novým bodom xix., ktorý znie: 
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„xix. overuje vynakladanie finančných prostriedkov fondu z vecného hľadiska 

a potvrdzuje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich vynaloženia 

v rozsahu svojej pôsobnosti“. 

22. V čl. 10 ods. 4, písm. b. sa za bod ix. vkladá nový bod x., ktorý znie: 

„overuje formálnu stránku došlých účtovných dokladov a kontroluje vynakladanie 

vynaložených finančných prostriedkov v nadväznosti na plnenie rozpočtu“. Doterajšie 

body x. až xxvi. sa označujú ako body xi. až xxvii. 

23. V čl. 10 ods. 4, písm. b., bod xvi. sa v zátvorke za slová „rady fondu“ vkladá čiarka 

a slová „riaditeľa alebo vedúceho oddelenia“. 

24. V čl. 10 ods. 4, písm. b., bod xviii. sa vypúšťajú slová „pre daný kalendárny rok“. 

25. V čl. 10 ods. 4, písm. c., bod xiii. sa slovo „požiarom“ nahrádza slovami „požiarmi 

v znení neskorších predpisov“. 

26. V čl. 10 ods. 4, písm. c., bod xiv. sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších 

predpisov“. 

27. Čl. 10 ods. 4, písm. c. sa dopĺňa novými bodmi xvii. a xviii., ktoré znejú: 

xvii. „overuje vynakladanie finančných prostriedkov fondu z vecného hľadiska 

a potvrdzuje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich vynaloženia 

v rozsahu svojej pôsobnosti“,  

xviii. „zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom pracovnej zdravotnej služby v súlade 

s hodnotením zdravotných rizík a príslušnou legislatívou“. 

28. V čl. 10 ods. 4, písm. d., bod vii. sa na konci pripája slovo „odpadu“. 

29. Čl. 10 ods. 4, písm. e. sa dopĺňa novým bodom v., ktorý znie: 

„v. informuje vedúceho oddelenia fondu o stave hygienických a čistiacich potrieb 

a o nutnosti ich objednávky v dostatočnom časovom predstihu“. 

30. V čl. 11 ods. 4, písm. a., bod i. sa vypúšťajú slová „v rozsahu pôsobnosti oddelenia“. 

31. V čl. 11 ods. 4, písm. a., bod ii. sa vypúšťajú slová „v rozsahu pôsobnosti oddelenia“. 

32. V čl. 11 ods. 4, písm. a., bod iii. sa vypúšťajú slová „v rozsahu pôsobnosti oddelenia“. 

33. V čl. 11 ods. 4, písm. a., bod iv. sa vypúšťajú slová „v rozsahu pôsobnosti oddelenia“. 

34. Čl. 11 ods. 4, písm. a. sa dopĺňa novými bodmi xiii. a xiv., ktoré znejú: 

xiii. „v spolupráci s pracovníkmi oddelenia pripravuje podklady pre výročnú správu 

fondu v rozsahu pôsobnosti oddelenia“, 

xiv. „overuje vynakladanie finančných prostriedkov fondu z vecného hľadiska 

a potvrdzuje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich vynaloženia 

v rozsahu pôsobnosti oddelenia.“. 

35. Čl. 11 ods. 4, písm. b. sa dopĺňa novým bodom xii., ktorý znie: 

„xii. pripravuje podklady pre výročnú správu fondu v rozsahu svojej pôsobnosti.“. 

36. Čl. 11 ods. 4, písm. c. sa dopĺňa novým bodom xiv., ktorý znie: 

„xiv. pripravuje podklady pre výročnú správu fondu v rozsahu svojej pôsobnosti.“. 

 

 

Čl. 2 

Účinnosť 

 

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 17. 2. 2015. 

 

 

 

 Mgr. Ondrej Bafia 

 predseda rady fondu 


