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PRÍHOVOR PREDSEDU
SPRÁVNEJ RADY
Vážené dámy, vážení páni,
v čase, keď sme zakladali náš neinvestičný fond sme
nepredpokladali stav, ktorý nás ostatné dva roky sprevádzal.
Čas opatrení a obmedzení dal mnohým projektom stopku a aj
keď sa viacero aktivít podarilo preklopiť do online priestoru,
zmenilo to plány mnohým z nás.
Vývoj sa však nedá zastaviť. Čas plynie a my sa musíme

MAREK KMEŤ
PREDSEDA
SPRÁVNEJ RADY
A
SPRÁVCA
NEINVESTIČNÉHO
FONDU

posúvať vpred takisto.
Rok 2021 bol pre našich účastníkov náročný, no snaha
napĺňať svoje sny bola pre každého energiou. Úspešne sme
ukončili ročný cyklus 1.kola výzvy. Druhé kolo prebiehalo v
plnom rozsahu a možnosť dostali i grantisti v treťom kole.
Operatívne

bolo

potrebné

niektoré

nastavenia

plánov

aktualizovať, no zvládli sme to.
Okrem komunikácie cez online priestor sme radi, že sme sa
mohli osobne stretnúť na stretnutiach v Bystrej a na
Konferencii Učíme pre život v Poprade.
A naštartovali sme spoluprácu aj s Mestom Rožňava, kde sme
podpísali Memorandum o spolupráci pri rozvoji učiteľov v

TDPS, N.F.

regióne. A podporili sme akčných učiteľov v regionálnom

JARNÁ 1163/9
040 01 KOŠICE

grante.

INFO@TDPS.SK

Sme radi, že sa naše aktivity dostávajú do povedomia
pedagogickej a odbornej verejnosti. Že môžeme realizovať
naše ciele a podporovať tých, ktorí majú ambíciu sa posúvať v
profesijnom i osobnostnom rozvoji. Vďaka našim partnerom a
aktívnym učiteľom sa nám to darí!
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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 zároveň svoje nadobudnuté
vedomosti a zručnosti zdieľali so svojou komunitou.

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

literárna

vzdelávania,

alebo

odborného

výskumná

rozvoja

doplnkových
činnosť),

aktivít

(napr.

osobnostného

pedagogických

a

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.
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STRANA 03

ĽUDIA ZA FONDOM

ROBERT SPIŠÁK

MAREK KMEŤ

ZAKLADATEĽ NEINVESTIČNÉHO
FONDU

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
SPRÁVCA NEINVESTIČNÉHO
FONDU

PETRA
GUBIŠOVÁ
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

KAROLINE
IBER
ČLENKA SPRÁVNEJ RADY

ALEXANDRA
BROSZOVÁ
REVÍZOR FONDU

V máji roku 2021 ukončovali svoje projekty grantisti z prvého kola výzvy "Záleží nám

STRANA 04

PREHĽAD ČINNOSTÍ FONDU V
ROKU 2021

na tvojom rozvoji". Piati grantisti ukončili svoje projekty v riadnom termíne. Trom
grantistom sa z dôvodu pandémie a faktu, že kvôli obmedzeniam nestihli zrealizovať
všetky naplánované aktivity predlžovali projekty o 2, resp. 3 mesiace. Všetci boli
úspešní a na konci im boli vyplatené motivačné granty.
Posledné aktivity projektov druhého kolo grantovej výzvy "Záleží nám na tvojom
rozvoji" boli nastavené na 31.12.2021. Všetci grantisti stihli ukončiť svoje projektové
zámery v riadnom čase. Jedna grantistka ukončila projekt predčasne, nakoľko stratila
postavenie pedagogického zamestnanca ZŠ. Grantisti si plnili svoje záväzky veľmi
svedomito a všetkým vznikol nárok na vyplatenie motivačného grantu.
V lete 2021 bolo opätovne otvorené, tentokrát už v poradí tretie kolo výzvy.
Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila piatich úspešných
žiadateľov, ktorým bolo prerozdelených 20 000 €.
Žiadateľov uvádzame v abecednom poradí.

Draganová A., Bratislava
Digitálne zručnosti vo vzdelávaní – 3 600,00 €
Gulíková T., Partizánske
Rozvoj líderských a manažérskych zručností
potrebných pre budovanie školy 21.storočia
3 200,00 €
Tkáčová Z., Košice
Kreatívne zručnosti pre digitálny svet ľudí s
hendikepom – 3 600,00 €
Vavrová M., Hlohovec
Robotické vzdelávanie - cesta do budúcnosti
4 800,00 €

Zongorová M., Banská Bystrica
Kompendium všeobecnej a aplikovanej biológie
4 800,00 €

GRANTOVÁ VÝZVA
"ZÁLEŽÍ NÁM
NA TVOJOM ROZVOJI"

PREHĽAD ČINNOSTÍ FONDU V
ROKU 2021
TDPS. n.f. podpísalo v septembri 2021 Memorandum o
spolupráci s Mestom Rožňava. Podpisom prejavili obe
strany svoj spoločný záujem o rozvoj a zvyšovanie
kvality školstva v regióne, resp. meste Rožňava, ktorého
cieľom

je

predovšetkým

podpora

a

odborný

i

osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v zmysle štatútu TDPS, n.f..

MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI
S MESTOM
Na základe tejto spolupráce bola zo
ROŽŇAVA
strany TDPS, n.f. vyhlásená grantová
výzva s názvom "Podporíme tvoj rozvoj na Gemeri".
Úspešnými žiadateľmi boli dvaja pedagógovia, ktorí budú
rok rozvíjať svoje zručnosti a nadobúdať znalosti v oblasti
bádateľstva a konštruktivizmu v spoločenskovedných
predmetoch.
Bischof, M., Rožňava - Konštruktivizmus v spoločenskovedných predmetoch - 980 €
Kovács, R., Rožňava - Konštruktivizmus v spoločenskovedných predmetoch - 980 €
Na

základe

tohto

Memoranda

bol

medzi

učiteľmi

zrealizovaný koncom roka 2021 aj predbežný prieskum
záujmu o zrealizovanie školenie Hejného metódy. Svoju
účasť

potvrdilo

približne

štyridsať

pedagógov

z

Rožňavského regiónu. Školenie sa bude konať začiatkom
roku 2022.
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PROMO AKCIE, KTORÝCH
SME SA ZÚČASTNILI
Na neformálnom stretnutí riaditeľov škôl, ktoré sa konalo v lete roku 2021 neďaleko
Brezna mali možnosť počuť účastníci informácie o Teacher Development Program
Slovakia, n.f. nielen od správcu fondu Mareka Kmeťa, ale aj členky správnej rady
Mgr. Petry Gubišovej. Stretnutia sa zúčastnil aj Minister školstva.
Na konferencii Učíme pre život (17.-19.9.2021), ktorú organizuje Indícia, n.o. sme
mali priestor odprezentovať aktivity nášho fondu. Zanietení pedagógovia tak mali
možnosť získať z prvej ruky informácie o plánovaných výzvach fondu.
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FINANČNÁ ČASŤ
PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU:

ZDROJ

SUMA

prijaté dary

29 139,1 €

príjmy z poukázania 2% dane

12 002,27 €

spolu

41 141,37 €

VÝDAVKY NA ČINNOSŤ FONDU ZA ROK 2021

DRUH VÝDAVKU

HLAVNÁ
ČINNOSŤ

SPRÁVA
FONDU

SPOLU

spotreba materiálu

100 €

0€

100 €

nakupované služby

2 831 €

1 000 €

3 831 €

poštovné

8€

8€

16 €

mzdové náklady

930 €

0€

930 €

notárske poplatky

35 €

35 €

70 €

bankové poplatky

63 €

62 €

125 €

poskytnuté granty

21 303,14 €

0€

21 303,14 €

spolu

25 270,14 €

1 105 €

26 375,14 €

FINANČNÁ ČASŤ
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FINANČNÁ ČASŤ
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FINANČNÁ ČASŤ
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FINANČNÁ ČASŤ
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FINANČNÁ ČASŤ
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