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STRANA 01

ČINNOSŤ
FONDU
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;

VÍZIA FONDU
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

c) prípadne podpora organizácie alebo samotná
organizácia podujatí, školení, konferencií, workshopov
alebo kurzov najmä za účelom propagácie získaných

ZÁROVEŇ SVOJE NADOBUDNUTÉ
VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI ZDIEĽALI SO
SVOJOU KOMUNITOU.

vedomostí zo strany pedagogických a odborných
zamestnancov vo vzťahu k študentom, kolegom, resp.
spolupracovníkom pedagogických a odborných
zamestnancov.

ĽUDIA ZA FONDOM

ROBERT SPIŠÁK
ZAKLADATEĽ NEINVESTIČNÉHO
FONDU

PETRA GUBIŠOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

MAREK KMEŤ
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
SPRÁVCA NEINVESTIČNÉHO
FOND

KAROLINE IBER
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

ALEXANDRA BROSZOVÁ
REVÍZOR FONDU

STRANA 02

PREHĽAD
ČINNOSTÍ
FONDU V
ROKU 2020

Od 15.2.2020 do 31.3.2020 bolo otvorené 1.

GRANTOVÉHO
PROGRAMU
"ZÁLEŽÍ NÁM NA
TVOJOM ROZVOJI"

kolo v rámci grantovej výzvy, ktorej víziou je
motivovať všetkých pedagogických a
nepedagogických zamestnancov, aby na sebe
komplexne pracovali, podporovali svoj
osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje
nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so
svojou komunitou.
Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna
rada odsúhlasila 8 úspešných žiadateľov, ktorým

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY

bolo prerozdelených celkovo 20 000 €.

E. Balážiková, Košice - Rozvoj soft skills a počítačových zručností vo
vyučovaní anglického jazyka na gymnáziu - 1 840 €

Úspešní grantisti od 1. júna 2020 do 31. mája
2021 postupne napĺňajú svoje ciele a pracujú na

L. Kalinová, Rožňava - Rozvoj kritického myslenia - 2 480 €

svojom komplexnom osobnostnom i odbornom
raste.

M. Leitnerová, Budimír - Interný koučing učiteľov na škole - 1 920 €

Komisia podporila projekty z celého Slovenska,

T. Mičáňová, Bratislava - Časticová fyzika na Žiackom vedeckom dni -

každý z nich prináša inovácie a ich následné

1 640 €

využitie v školskom systéme. Zamerané sú
nielen na jazyky, ale i umenie, kreativitu,

N. Miháľová, Rimavská Sobota – 1,4 míle – 3 500 €

medziodborovú synergiu, kritické myslenie
alebo grafický dizajn. „Veľmi dôležité je aj

I. Pavlacová, Považská Bystrica - Prvá pomoc pre všetkých – 3 270 €

následné
rozširovanie získaných vedomostí a zručností

Ľ. Reváková, Košice – Digital art school – 2 130 €

žiadateľov, ktoré budú následne uplatňovať a
učiť
ďalších členov odbornej verejnosti aj vo svojich
komunitách“, dodal správca fondu Marek Kmeť.

R. Šašala, Prešov – Hudobná výchova moderne a zábavne – 3 220 €

STRANA 03

PREHĽAD
ČINNOSTÍ
FONDU V
ROKU 2020

Druhé kolo bolo pre záujemcov otvorené od 15.9 do
31.10.2020. Odborná hodnotiaca komisia posúdila a
správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bolo
prerozdelených 22 409,36 €.Celková suma bola vyššia ako
plánový budget na prerozdelenie, nakoľko sme chceli
podporiť čo najviac projektov.

GRANTOVÉHO
PROGRAMU
"ZÁLEŽÍ NÁM NA
TVOJOM ROZVOJI"

S realizáciou svojich projektov začnú úspešní žiadatelia od
1.1.2021.
Ako v prvom kole, aj v druhom je každý úspešný projekt
úplne odlišný. Zamerané sú na rôzne
oblasti a špecificky nasmerované na žiadateľov a ich sny o
vlastnom rozvoji. Aktuálna situácia
sa prejavila v ich opatrnosti. Vzdelávanie a účasť na
zahraničných poznávacích pobytoch
vystriedali rozvojové aktivity v rámci možností prioritne na
Slovensku či v online priestore.
Tak ako v prvom kole, tak aj v druhom kole dostanú
žiadatelia finančnú podporu v dvoch splátkach. Prvá čiastka
je určená na realizáciu naplánovaných aktivít a druhú
čiastku dostanú po ukončení vzdelávacích a rozvojových
aktivít ako osobný grant.

PODPORENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY
Dzurusová, A., Pečovská Nová Ves - Koučing ako cesta k pozitívnej premene - 2 742,00 €
Inaš Lechmanová, A., Budimír - Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania 4 035,00 €
Kolcúnová, I., Budimír - Po anglicky hravo a spontánne - 1 219,00 €
Kršková, M., Bratislava - Koučovací prístup v práci triedneho učiteľa - 3 200,00 €
Slašťanová, M., Kremnica - Výučbový program - Záhradné slávnosti - 4 800,00 €
Šaffo, L., Partizánske - Zdokonalenie didaktiky učiteľa snežných športov - 1973,36 €
Šišková, D., Bratislava - Využitie metódy Concept Cartoons v edukačnom procese 3 000,00 €
Valocká, N., Martin - Efektívne výučbové nástroje moderného učiteľa - 1 440,00 €

STRANA 04

PROMO AKCIE,
KTORÝCH SME SA
ZÚČASTNILI
Predstavenie fondu a jeho aktivít sa po prvýkrát zrealizovalo na
podujatí ZPS - Združenie podnikateľov Slovenska s názvom
"Zručnosti do neznámej budúcnosti", ktoré sa konalo vo februári
2020, v Bratislave.

Fond predstavil svoju činnosť a znenie grantovej výzvy
prvého kola na odbornej konferencii s názvom Koučing
a supervízia, ktorá sa konala vo februári 2020 v
Košiciach.

Na neformálnom stretnutí riaditeľov škôl, ktoré sa konalo v
lete roku 2020 neďaleko Brezna mali možnosť počuť
účastníci informácie o Teacher Development Program
Slovakia, n.f. nielen od správcu fondu Mareka Kmeťa, ale aj
od člena hodnotiacej komisie Martina Kríža. Stretnutia sa
zúčastnil aj Minister školstva.

FINANČNÁ ČASŤ
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