Príprava Štatútu Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
(k bodu č. 8 programu rokovania)

Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „fond“) je neštátny účelový
fond zriadený od 1. januára 2010 zákonom č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 14 ods. 3 citovaného
zákona podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravuje štatút fondu.
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
Vo všetkých právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a nesie zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Účelom fondu je sústreďovať peňažné prostriedky na podporu a rozvoj odborného
vzdelávania a prípravy a poskytovať ich na modernizáciu materiálno-technického vybavenia
stredných škôl a školských zariadení a na ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov,
majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.
Členmi rady fondu sú členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie
a prípravu. Predsedom rady fondu je minister školstva Slovenskej republiky.
Navrhuje sa, aby Štatút Fondu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „štatút
fondu“) pripravila pracovná skupina Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné
vzdelávanie a prípravu zriadená v súlade s čl. 4 ods. 10 Štatútu Rady vlády Slovenskej
republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu v nasledovnom zložení:

Predseda pracovnej skupiny:
p. Július Hron

viceprezident Združenia automobilového priemyslu Slovenskej
republiky

Členovia pracovnej skupiny:
Mgr. Branislav Masár

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej
republiky

Ing. Igor Patráš

Republiková únia zamestnávateľov

Ing. Robert Schmidt

Slovenská živnostenská komora

Ing. František Priesol

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

JUDr. Juraj Anetta

Združenie automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Pri príprave štatútu fondu budú uplatnené ustanovenia § 14 až 22 zákona č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú
orgány fondu, radu fondu, riaditeľa fondu, dozornú radu, zdroje fondu, použitie prostriedkov
fondu, poskytovanie prostriedkov fondu a hospodárenie fondu.
Zároveň sa navrhuje zapracovať do štatútu fondu ďalšie podrobnosti o činnosti fondu
a jeho organizácii, ktorými sú napr:
 voľba podpredsedu rady fondu,
 riadne a mimoriadne zasadnutie rady fondu (zvolanie, ako často, priebeh rokovania,
rokovací poriadok),
 spôsob vymenúvania a odvolávania riaditeľa fondu,
 funkčné obdobie riaditeľa fondu,
 počet a pracovné náplne zamestnancov fondu,
 spôsob odmeňovania riaditeľa a zamestnancov fondu,
 organizačná štruktúra fondu,
 spôsob voľby členov dozornej rady,
 riadne a mimoriadne zasadnutie dozornej rady,
 spôsob rokovania a prijímania uznesení dozornej rady,
 špecifikácia zdrojov fondu,
 postup vybavovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu,
 dokumentácia, spôsob vedenia účtovníctva fondu,
 zásady hospodárenia fondu,
 propagácia fondu.
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