
STRATÉGIA ROZVOJA FONDU
NA PODPORU VZDELÁVANIA
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VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA FONDU



ÚVOD
Fond na podporu vzdelávania vnímam ako

modernú inšt i túc iu ,  ktorej  ú lohou je  podporovať

štartovaciu plochu mladých ľudí  s  túžbou po

vzdelávaní .  Rovnako dôlež i tá  je  a j  podpora ich

prvých krokov po ukončení  štúdia.  Predovšetkým

sa na z lož i te j  ceste s  kompl ikovanou

budúcnosťou oci ta jú budúci  pedagógovia.  

Peter Dan
Ferenčík

Komunikácia 
s  administrat ívou vysokých škôl  

so študentmi  

pedagógmi 

PR komunikácia programov Fondu na
podporu vzdelávania

zintenzívnenie propagácie programov

fondu na vysokých školách v spolupráci  so

vzdelávacími inštitúciami prostredníctvom: 

školských webov,  portá lov navštevovaných študentmi  a  pedagógmi

edukácie  pedagógov a  študentov formou osobnej  -  fyz ickej   i  t lačovej  prezentácie

prostredníctvom sociá lnych s iet í  

t lačových mater iá lov a  ich distr ibúcie  v  knižnic iach,  kultúrnych inšt i túc iách a  pod.

spr ístupnenie možnost í  osobných konzultác i í

osobnostný market ing prostredníctvom rozhovorov s  úspešne podporenými

uchádzačmi.
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Sledujem aktuálne potreby,  ktoré trápia  túto

skupinu ľudí .  Preto je  potrebné,  aby bol i

podporné programy Fondu na podporu

vzdelávania informačne dostupné a apl ikačne

prístupné.  Iba tak sa neminú účinku a budú

efekt ívne využi té  na stanovené účely .  

Dôležitá je  vizibi l ita podpornej  a  pôžičkovej

činnosti  FNPV.  O programe FNPV študenti

často netušia a dozvedajú sa o ňom ústnou

formou.



Peter Dan Ferenčík

Podpora vzdelávania 

koordinácia  presunu grantov a  št ipendi í  z  Ministerstva školstva,  vedy,  výskumu a

športu SR na Fond na podporu vzdelávania

kategor izác ia  podpory a  vytvorenie je j  pracovnej  agendy

zadef inovanie podmienok pr ideľovania grantovej  a  št ipendi jnej  podpory

pr íprava výz iev k  predkladaniu ž iadost í  grantovej  a  št ipendi jnej  podpory

pr íprava programu nenávratných pôžič iek s  v iazanosťou na splnenie podmienok

programu

príprava rozpočtu fondu na báze v iacvrstvovej  parc iá lnej  kontroly

hospodárenie fondu so schváleným rozpočtom formou projektového manažmentu 

Kontakt  s podporenými

uplatňovanie compl iance programu na zefekt ívnenie komunikácie  a  kontroly

pr ideľovania podpory

vytvorenie systému na pr iebežnú kontrolu čerpania podpory u podporených

pedagógov a  študentov formou predkladania výkazu efekt iv i ty  čerpania a

č innost i ,  ktorú program podporuje

 Rozpočet 

ĎAKUJEM

Dôleži tou témou je  modernizác ia  FNPV a rozš írenie  jeho agendy o podpornú č innosť

vo forme št ipendi í  a  grantov,  č i  nenávratných pôžič iek.


