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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. 13 ods. 2 štatútu Fondu na podporu 

vzdelávania (ďalej len „štatút“) mení a dopĺňa štatút nasledovne: 

 

Čl. 1 

 

1. V čl. 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Národnej rady Slovenskej republiky“. 

2. V čl. 4 ods. 2 sa slová „Postup pre poskytovanie pôžičiek“ nahrádzajú slovami „Oznam 

o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku“. 

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci vypúšťajú slová „v znení neskorších 

predpisov“. 

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona 

č. 75/2013 Z. z.“. 

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci vypúšťajú slová „v znení zákona 

č. 390/2011 Z. z.“. 

6. V čl. 6 ods. 3 sa vypúšťa slovo „každoročne“. 

7. V čl. 6 ods. 7, písm. a. sa na konci pripájajú tieto slová: „na webovom sídle fondu 

a v rovnakej lehote ukladá výročnú správu fondu do verejnej časti registra účtovných 

závierok“. 

8. V čl. 6 ods. 7 sa za písm. c. vkladá nové písmeno d., ktoré znie: 

„d. vyhlasuje verejné obstarávanie tovarov a služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu v 

hodnote od 1 000 EUR bez DPH do 206 999 EUR bez DPH a stavebných prác, ktoré 

sú bežne dostupné na trhu v hodnote od 1 000 EUR do 5 185 999 EUR bez DPH 

prostredníctvom Elektronického trhoviska (www.eks.sk), a to nasledovne: 

i.  pri zákazkách s predpokladanou hodnotou od 1 000 EUR bez DPH do 2 999 

EUR bez DPH po odsúhlasení riaditeľom fondu, 

ii. pri zákazkách na obstaranie tovarov a služieb s predpokladanou hodnotou od 3 

000 EUR bez DPH do 206 999 EUR bez DPH a pri zákazkách na obstaranie 

stavebných prác s predpokladanou hodnotou od 3 000 EUR bez DPH do 5 185 

999 EUR bez DPH po odsúhlasení radou fondu,“ 

Doterajšie písmená d. až g. sa označujú ako písmená e. až h. 

9. V čl. 6 ods. 7 písm. e. a f. znejú: 

„e. vyhlasuje prieskum trhu pri obstarávaní tovarov a služieb, ktoré nie sú bežne 

dostupné na trhu v hodnote od 1 000 EUR bez DPH do 19 999 EUR bez DPH 

a stavebných prác, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu v hodnote od 1 000 EUR bez 

DPH do 29 999 EUR bez DPH nasledovne: 

i. pri zákazkách s predpokladanou hodnotou od 1 000 EUR bez DPH do 2 999 

EUR bez DPH vykoná prieskum trhu minimálne u troch fyzických a/alebo 

právnických osôb, ktoré na trh dodávajú tovary, uskutočňujú stavebné práce 

alebo poskytujú služby v predmete zákazky (pričom vždy uchováva písomnú 

dokumentáciu o alternatívach), po odsúhlasení riaditeľom fondu, 

ii. pri zákazkách s predpokladanou hodnotou od 3 000 EUR bez DPH do 19 999 

EUR bez DPH (resp. do 29 999 EUR bez DPH pri stavebných prácach) 

vykonáva výber uchádzača z ponúk predložených na základe výzvy na 

predkladanie ponúk zverejnenej na webovom sídle fondu a zároveň zaslanej 

aspoň 3 potenciálnym uchádzačom (pričom vždy uchováva písomnú 

dokumentáciu o alternatívach), po odsúhlasení radou fondu,“ 

„f. vyhlasuje verejné obstarávanie tovarov a služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu 

v hodnote od 20 000 EUR do 206 999 EUR bez DPH a stavebných prác, ktoré nie sú 
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bežne dostupné na trhu v hodnote od 30 000 EUR do 5 185 999 EUR bez DPH po 

odsúhlasení radou fondu,“. 

10. V čl. 6 ods. 7 sa za písm. f. vkladá nové písm. g., ktoré znie: 

„g. vyhlasuje verejné obstarávanie tovarov a služieb v hodnote od 207 000 EUR bez 

DPH a stavebných prác v hodnote od 5 186 000 EUR bez DPH po odsúhlasení radou 

fondu,“, ostatné písm. sa adekvátne upravia. 

Písmená g. a h. sa označujú ako písmená h. a i. 

11. V čl. 6 ods. 7, písm. h.) sa označenie „,- €“ nahrádza slovom „EUR“. 

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa slovo „predpisov“ nahrádza slovom „zákonov“. 

13. V čl. 8 ods. 9 sa v predvetí za slovo „patrí“ vkladá slovo „najmä“. 

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa na konci vypúšťajú slová „v znení neskorších 

predpisov“. 

15. V čl. 8 ods. 9 sa dopĺňa písmeno p., ktoré znie: „schvaľovanie verejných obstarávaní 

v zmysle čl. 6 ods. 7 štatútu, na návrh riaditeľa fondu alebo z vlastného podnetu.“. 

16. V čl. 10 ods. 8 sa v predvetí za slovo „patrí“ vkladá slovo „najmä“. 

17. V čl. 11 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a vydáva riaditeľ“. 

18. V čl. 12 ods. 1, písm. a. sa vypúšťa bod v. Doterajšie body vi. až viii. sa číslujú ako body 

v. až vii. 

19. V čl. 12 ods. 1, písm. d., bod i. sa slová „odborovými organizáciami“ nahrádzajú slovami 

„odborových organizácií“. 

20. V čl. 12 ods. 1, písm. h. sa vypúšťa bod ii. Súčasne sa zrušuje označenie bodu i. a na jeho 

konci sa vypúšťa slovo „a“. 

 

 

Čl. 2 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 17. 2. 2015. 

 

 

 

 

 Mgr. Ondrej Bafia 

 predseda rady fondu 


