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Zápisnica 
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania 

konaného dňa 27. septembra 2022 
 
 
Prítomní členovia rady fondu: Ing. Martin Mlynár, JUDr. Ján Luterán, doc. Ing. Miroslav 
Habán, PhD., Mgr. Matej Šuránek, Bc. Filip Šuran 
 
Neprítomní členovia rady fondu:  
 
Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Zuzana Sporková 
 
Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 
a formou videokonferencie 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu vzdelávania 
4. Schválenie Vnútorného predpisu rady fondu č. RF-1/2022, ktorým sa určujú pravidlá pri 

poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady 
5. Schválenie Vnútorného predpisu rady fondu č. RF-2/2022, ktorým sa určujú podrobnosti 

o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 
6. Schválenie vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľa fondu 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
 
1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice 
M. Mlynár privítal všetkých členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada 
fondu“). Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia rady fondu, pričom doc. Ing. 
Miroslav Habán, PhD sa zasadnutia rady fondu zúčastnili formou videokonferencie. Ďalej 
skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. M. Mlynár navrhol za 
overovateľa zápisnice Bc. Filipa Šurana, ktorého členovia rady fondu jednomyseľne schválili. 
M. Mlynár skonštatoval, že zapisovateľkou je Z. Sporková. M. Mlynár požiadal členov rady 
fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia 
rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia 
odsúhlasili. 
 
 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu 
M. Mlynár informoval členov rady fondu, že všetky úlohy z predchádzajúcich zasadnutí boli 
splnené. 
 
 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku rady Fondu na podporu vzdelávania 
 
M. Mlynár, ako predkladateľ materiálu informoval, že cieľom predloženého materiálu je 
aktualizácia rokovacieho poriadku v nadväznosti na zákon č. 175/2022 Z.z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. júna 2022 (ďalej len „novela zákona 
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o fonde“). Vzhľadom na rozsah zmien a rozšírenie počtu členov rady fondu sa navrhuje 
schválenie úplne nového rokovacieho poriadku. 
 
M. Mlynár taktiež informoval, že zmeny v rokovacom poriadku sa týkajú najmä nasledujúcich 
oblastí:  
• úprava spôsobu rozhodovania rady fondu v nadväznosti na zvýšenie počtu členov rady 

fondu, 
• úprava spôsobu rozhodovania a vedenia zasadnutí rady fondu vo vzťahu k výberovému 

procesu riaditeľa fondu, 
• úprava termínov na spracovanie a zaslanie materiálov na zasadnutia rady fondu,  
• úprava termínov na spracovanie, pripomienkovanie a zverejnenie zápisnice zo zasadnutia 

rady fondu. 
 
Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 1/27092022: 
Rada fondu schvaľuje Rokovací poriadok rady Fondu na podporu vzdelávania s účinnosťou od 
27. septembra 2022 s pripomienkami 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Rokovací poriadok 
rady Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu  

 
T: bezodkladne 

 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 1/27092022: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
4. Schválenie Vnútorného predpisu rady fondu č. RF-1/2022, ktorým sa určujú pravidlá 
pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady 
 
M. Mlynár, ako predkladateľ materiálu informoval, že cieľom predloženého materiálu je 
aktualizácia pravidiel poskytovania cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady 
v nadväznosti na úpravy zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), opatrenia MPSVaR č. 282/2022 Z. z. 
o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných 
cestách a zmenu spôsobu účtovania fondu od roku 2022. Vzhľadom na rozsah zmien sa 
navrhuje schválenie nového vnútorného predpisu k cestovným náhradám. 
 
M. Mlynár taktiež informoval, že zmeny vo vnútornom predpise k cestovným náhradám sa 
týkajú najmä nasledujúcich oblastí:  
• úprava podmienok za ktorých je poskytovaná náhrada preukázaných výdavkov na 

ubytovanie, 
• vypustenie možnosti preplácania stravného, keďže stravné tvorí podľa zákona 

o cestovných náhradách samostatnú kategóriu cestovných náhrad a ich úhrada nie je 
v súlade so zákonom o fonde, 

• úprava súm základnej náhrady za používania cestných motorových vozidiel, 
• úprava formuláru cestovného príkazu a vyúčtovania pracovnej cesty. 
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Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.  
 
Uznesenie RF č. 2/31082022: 
 
Rada fondu schvaľuje Vnútorný predpis rady fondu č. RF-1/2022, ktorým sa určujú pravidlá 
pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady s účinnosťou od 
27. septembra 2022 s pripomienkami 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Vnútorný predpis rady 
fondu č. RF-1/2022, ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady 
fondu a dozornej rady na webovom sídle fondu 
  

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 2/27092022: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
5. Schválenie Vnútorného predpisu rady fondu č. RF-2/2022, ktorým sa určujú 
podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 
 
M. Mlynár, ako predkladateľ materiálu informoval, že cieľom predloženého materiálu je 
zadefinovať podrobnosti o procesoch výberu a priebehu výberového konania na funkciu 
riaditeľa fondu v nadväznosti na novelu zákona o fonde, ktorou došlo k zásadným zmenám 
pravidiel, postupov a spôsobu realizácie a priebehu výberového konania na riaditeľa fondu. 
Z tohto dôvodu navrhuje schválenie úplne nového vnútorného predpisu. 
 
Vnútorný predpis detailne definuje najmä: 
- práva a povinnosti členov rady fondu v procese výberového konania na funkciu riaditeľa 

fondu, 
- úlohy sekretariátu fondu pri realizácii a vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa 

fondu,  
- spôsob, postupy, pravidlá a termíny vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľa 

fondu, 
- náležitosti žiadosti o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa fondu, jej 

povinné prílohy a spôsob predloženia, 
- procesy a pravidlá posudzovania prihlášok,  
- pravidlá a postupy verejného vypočutia kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, 
- pravidlá hodnotenia kandidátov na funkciu riaditeľa fondu a určenie ich poradia a 
- pravidlá vyhlásenia výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa fondu. 
 
Členovia rady fondu po prediskutovaní predkladaného materiálu pristúpili k hlasovaniu 
 
Uznesenie RF č. 3/27092022: 
 
Rada fondu schvaľuje Vnútorný predpis rady fondu č. RF-2/2022, ktorým sa určujú 
podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 
s účinnosťou od 30. septembra 2022 s pripomienkami  
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Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Vnútorný predpis rady 
fondu č. RF-2/2022, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu riaditeľa 
Fondu na podporu vzdelávania na webovom sídle fondu 
 

T: do siedmich dní od schválenia 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 3/27092022: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
6. Schválenie vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľa fondu 
 
V rámci tohto bodu členovia rady fondu prediskutovali v nadväznosti na schválenie 
Vnútorného predpisu rady fondu č. RF-2/2022 a ustanovenia § 23d ods. 3 zákona o fonde, 
podmienky a termíny na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa fondu. 
 
Rada fondu sa zhodla na nasledovných predpokladaných termínoch realizácie a priebehu 
výberového konania na funkciu riaditeľa fondu:  
- vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa fondu do 30.9.2022, 
- zverejnenie oznamu o výberovom konaní na funkciu riaditeľa fondu 7.10.2022, 
- termín na doručenie žiadostí o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa 

fondu do 18.11.2022, 
- otváranie doručených žiadostí o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa 

fondu 25.11.2022 o 10.00, 
- zverejnenie oznamu o verejnom vypočutí uchádzačov o funkciu riaditeľa fondu 1.12.2022, 
- verejné vypočutie uchádzačov o funkciu riaditeľa fondu 16.12.2022 o 9.00, 
- navrhovaná mzda pre nového riaditeľa fondu od 3000 eur brutto.  
 
Uznesenie RF č. 4/27092022: 
Rada fondu vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa fondu 
 
Rada fondu ukladá predsedovi rady fondu vypracovať Oznam o vyhlásení výberového konania 
na funkciu riaditeľa fondu 
 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 4/27092022: 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
7. Rôzne 
V rámci bodu rôzne p. Kučmáš informoval členov rady fondu, že vzhľadom na predpokladaný 
počet doručených žiadostí o pôžičku pre študentov v termíne do 30. septembra 2022, nedôjde 
k vyčerpaniu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov v akademickom 
roku 2022/2023 a preto navrhol rade fondu schválenie ďalšieho termínu na doručenie žiadostí 
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o pôžičku. Rada fondu po diskusii odsúhlasila termín 31. októbra 2022 ako ďalší termín na 
doručenie žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 2022/2023. 
 
Uznesenie RF č. 5/27092022 
 
Rada fondu schvaľuje 31. október 2022 ako ďalší termín na doručenie žiadostí o pôžičku pre 
študentov v akademickom roku 2022/2023 
 
Rada fondu ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť informáciu o určení 
ďalšieho termínu na doručenie žiadostí o pôžičku pre študentov v akademickom roku 
2022/2023 na webovom sídle fondu 
 

T: bezodkladne 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 5/27092022 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
V rámci bodu rôzne predseda rady fondu navrhol udeliť riaditeľovi fondu odmenu z dôvodu 
výrazného nárastu agendy fondu, či aktívnej činnosti pri vypracovaní novely zákona o fonde. 
Po diskusii členovia rady fondu navrhli riaditeľovi fondu schváliť odmenu vo výške 4000 eur. 
 
Uznesenie RF č. 6/27092022 
 
Rada fondu schvaľuje riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania mimoriadnu odmenu vo 
výške 4000 eur. 
 
Hlasovanie rady fondu k uzneseniu RF č. 6/27092022 
Za návrh uznesenia: 5 
Proti návrhu uznesenia: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
8. Záver 
Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady fondu za účasť a ukončil 
zasadnutie rady fondu. 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Sporková 
 
 
Overil: ...................................................... 
 Bc. Filip Šuran 
 člen rady fondu 
 
 
   
Schválil: ...................................................... 
 Ing. Martin Mlynár 
 predseda rady fondu 
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