FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA

Vnútorný predpis č. 1/2017

o postupoch odmeňovania členov rady Fondu
na podporu vzdelávania a členov dozornej rady
Fondu na podporu vzdelávania

Rada Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada“) podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“) schválila tento
vnútorný predpis:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento vnútorný predpis upravuje výšku a termín vyplatenia odmeny členovi rady
a členovi dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „odmena“), ktorú
vypláca Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) podľa § 2 ods. 4 zákona
a podrobnosti o jej poskytovaní.
(2) Odmena patrí členovi rady alebo členovi dozornej rady fondu (ďalej len „člen rady“)
za kalendárny mesiac, alebo jeho pomernú časť, zodpovedajúcu počtu dní trvania funkcie
člena rady v kalendárnom mesiaci. Fond členovi rady odmenu neposkytne, ak jej
poberanie zakazuje osobitný predpis.1)

Článok 2
Výška odmeny
(1) Mesačná výška odmeny je jedna dvanástina priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok.
(2) Výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok oznámi riaditeľ fondu členom rady do 30 dní od jej
zverejnenia na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky, najneskôr však
do 30. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(3) Z odmeny člena rady vykoná fond zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov
poistného na verejné zdravotné poistenie, zrážky preddavku na daň z príjmov a zrážky
sumy postihnutej výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom.

Článok 3
Termín vyplatenia odmeny
(1) Odmena sa členovi rady vypláca po uplynutí kalendárneho štvrťroka do 15. dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca bezhotovostným prevodom na účet vedený v banke,
ak sa fond nedohodne s členom rady písomne inak. Člen rady oznamuje fondu číslo
bankového účtu v tvare IBAN písomne do skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka.
(2) Rada môže rozhodnúť o mimoriadnom výplatnom termíne, najmä ak výkon funkcie člena
rady zanikne pred uplynutím príslušného kalendárneho štvrťroka.
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) § 112 ods. 8 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 4
Ochrana osobných údajov
(1) Fond spracúva osobné údaje člena rady v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu
vyplatenia odmeny, účel vykonania zrážok podľa článku 2 ods. 3 a účelu plnenia
povinností fondu ako platcu odmeny, poistného, dane z príjmov, štatistickej jednotky
a správcu registratúry podľa osobitných predpisov.
(2) Fond spracúva osobné údaje podľa odseku 1 počas trvania funkcie člena rady
a po skončení vykonávania funkcie člena rady po dobu uchovávania osobných údajov
v registratúre fondu.
(3) Osobné údaje sa spracúvajú len s predchádzajúcim písomným súhlasom člena rady
podľa prílohy a v súlade s osobitným predpisom.2)

Článok 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Postupy odmeňovania členov rady fondu a členov dozornej rady schválené
uznesením rady fondu per rollam zo dňa 17. apríla 2013.

Článok 6
Účinnosť
Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 10. júna 2017.

Mgr. Viliam Bokol
predseda rady fondu
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) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z. z.

Príloha k vnútornému predpisu č. 1/2017

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Dole podpísaný/á ..................................., narodený/á ......................................, dobrovoľne
poskytujem Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) ako prevádzkovateľovi
informačného systému podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. súhlas so spracovávaním
mojich osobných údajov v informačnom systéme fondu v listinnej podobe a elektronickej
podobe na účel:
a) vyplácania odmeny, ktorá mi ako členovi rady fondu / dozornej rady fondu* patrí podľa
§ 2 ods. 4 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania,
b) vykonania zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné
zdravotné poistenie, zrážky preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážky
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c) plnenia povinností fondu súvisiacich s písmenom a) a b) ako platcu odmeny, poistného,
platcu dane z príjmov, štatistickej jednotky, správcu registratúry podľa osobitných
predpisov.
Tento súhlas poskytujem na celé funkčné obdobie člena rady fondu / člena dozornej rady*
a na čas uchovávania mojich osobných údajov v registratúre fondu po skončení funkčného
obdobia, ktorý určujú všeobecne záväzné právne predpisy a registratúrny poriadok fondu.
Zároveň beriem na vedomie, že fond ako prevádzkovateľ informačného systému je
oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov na účely uvedené v tomto súhlase, na
základe písomnej zmluvy a bez môjho osobitného súhlasu, externého dodávateľa príslušných
služieb, ktorý má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. postavenie sprostredkovateľa.

V ............................. dňa ...................
.....................................
(podpis)

-------------------------------------* Nehodiace sa prečiarknite!

