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TEACHER DEVELOPMENT PROGRAM SLOVAKIA, N.F.

úvod
Neziskový fond Teacher Development
Program Slovakia, n.f. so sídlom Jarná
1163/9, 040 01 Košice - Staré mesto,
IČO: 52716805, vznikol dňa 9.10.2019
na základe rozhodnutia Okresného úradu
v Košiciach podľa ustanovenia § 9 zákona
č. 147/1997 Z . z. o neinvestičných
fondoch a o doplnení zákona Národnej
rady SR č. 207/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov za účelom
združenia peňažných prostriedkov
určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu.
TDPS, n.f. je zapísaný v Registri
neinvestičných fondov vedenom
Okresným úradom Košice, odbor
všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č.
VVS/82/NF

Účelom Fondu je združovanie peňažných
prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu, ktorým je rozvoj a ochrana
duševných hodnôt, ako aj ochrana a podpora
zdravia a vzdelávania, a to
predovšetkým za účelom:
a) rozvoja duchovných hodnôt pedagogických
a odborných zamestnancov akýchkoľvek stredných
škôl, gymnázií a základných škôl v rámci Slovenskej
republiky;
b) podpora vzdelávania, doplnkových aktivít (napr.
literárna alebo výskumná činnosť), osobnostného a
odborného rozvoja pedagogických a odborných
zamestnancov;
c) prípadne podpora organizácie alebo samotná
organizácia podujatí, školení, konferencií,
workshopov alebo kurzov najmä za účelom
propagácie získaných vedomostí zo strany
pedagogických a odborných zamestnancov vo
vzťahu k študentom, kolegom, resp.
spolupracovníkom pedagogických a odborných
zamestnancov.

TEACHER DEVELOPMENT PROGRAM SLOVAKIA, N.F.

vízia a poslanie

Víziou a poslaním TDPS, n.f. je
motivovať pedagogických a
odborných zamestnancov
základných škôl, stredných škôl a
gymnázií, aby na sebe komplexne
pracovali, podporovali svoj
osobnostný a profesijný rast a
zároveň svoje nadobudnuté
vedomosti a zručnosti zdieľali so
svojou komunitou.

TEACHER DEVELOPMENT PROGRAM SLOVAKIA, N.F.

etický kódex
Neinvestičný fond vykonáva svoju činnosť v
súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a štatútom neinvestičného fondu.
Neinvestičný fond nevykonáva činnosť a ani
nepodporuje jednotlivcov vykonávajúcich
činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské
práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali výrazne
negatívne účinky na životné prostredie.
Žiadny člen neinvestičného fondu nesmie svojim
konaním poškodzovať dobré meno neinvestičného
fondu.
Neinvestičný fond je nestranný vo vzťahu k
politickým stranám.
Neinvestičný fond je nestranný vo vzťahu k
cirkvám, náboženským smerom a sektám.
Neinvestičný fond propagujeme svoju činnosť
etickým spôsobom.
Členovia správnych a výkonných orgánov
neinvestičného fondu musia predchádzať
konfliktu záujmov a v prípade, ak sa do tejto
situácie dostanú, musia informovať o tom
ostatných členov orgánov a musia vynaložiť
maximálne úsilie na odstránenie konfliktu.
Neinvestičný fond hospodári s finančnými
prostriedkami a darmi hospodárne
a transparentne.
Neinvestičný fond chráni osobné údaje svojich
donorov. Nezverejňuje a neposkytuje tretím
stranám ich osobné údaje.

Neinvestičný fond dbá na to, aby sa rozhodovanie o
grantovej podpore riadilo jednoznačnými a vopred
stanovenými pravidlami a to na základe vopred
zverejnenej výzvy pre konkrétne obdobie.
Neinvestičný fond uplatňuje rovnosť príležitostí pre
všetkých záujemcov o grantovú podporu a
poskytujeme im včasné a presné informácie.
Neinvestičný fond dbá na to, aby rozhodovanie
o grantovej podpore bolo nestranné a nedochádzalo
pri ňom ku konfliktu záujmov, korupcii alebo
klientelizmu zo strany hodnotiteľov.
Neinvestičný fond s prijímateľmi podpory uzatvára
zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, plní si svoje
záväzky a očakáva zmluvné plnenie záväzkov zo
strany prijímateľov grantovej podpory.
Neinvestičný fond sa snaží minimalizovať nadbytočné
a nezmyselné administratívne požiadavky na
žiadateľov alebo prijímateľov grantovej podpory, no
trvá na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú
nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu
žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a
pravdivé a merateľné reportovanie použitých
prostriedkov a dosiahnutých výsledkov.
Neinvestičný fond dbá na kontrolu riadneho využitia
poskytnutej grantovej podpory v súlade so zmluvou.
Neinvestičný fond dbá na ochranu informácií o
osobných údajoch žiadateľov, ktoré sú uvedené v
žiadostiach o grantovú podporu.

TEACHER DEVELOPMENT PROGRAM SLOVAKIA, N.F.

ľudia
za fondom
Robert Spišák
Zakladateľ neinvestičného fondu
Marek Kmeť
Predseda správnej rady
Správca neinvestičného fondu
Petra Gubišová
Členka správnej rady
Karoline IBER
Členka správnej rady
Alexandra Broszová
Revízor fondu

Prehľad činností
uskutočnených
neziskovým fondom
v roku 2019
Neinvestičný fond vznikol v októbri
roku 2019. V danom kalendárnom
roku činnosť fondu zahŕňala
predovšetkým aktivity týkajúce sa
jej vzniku a s tým spojených
legislatívnych a právnych úkonov.
Konkrétne sa jednalo o komunikáciu
s dotknutými inštitúciami /Okresný
úrad Košice, právnická kancelária,
banka, Daňový úrad, .../. Ďalšie
aktivity sa týkali prípravy znenia
výzvy s názvom Záleží nám na
tvojom rozvoji, ktorá bola
zverejnená následne v 02.2020.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie
základných údajov v nej obsiahnutých
Účtovná závierka za rok 2019 a zhodnotenie údajov v nej sú zverejnené na
portáli účtovných závierok neziskových organizácií.

Marek Kmeť
Správca fondu

