
ŠTATÚT  
CHANGE FOR SLOVAKIA 

Realizátor Change for Slovakia, občianske združenie Manageria,  

Kysucká 5, 811 04 Bratislava, IČO 42136571, zastúpené Stanislavom Boledovičom  

 

vydáva tento štatút Change for Slovakia - komunity podporovateľov Teach for Slovakia. 
 

Článok I.  
Základné informácie o realizátorovi Change for Slovakia 

 
Realizátor Change for Slovakia 

Change for Slovakia vznikol z iniciatívy občianskeho združenia Manageria , s cieľom vytvárania            
donorskej komunity podporujúcej program Teach for Slovakia. Občianske združenie bolo registrované           
v Registri združení občanov, na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-27783 v roku 2006.  

Manageria, o. z. je nezávislé združenie ľudí, ktorí cítia zodpovednosť meniť Slovensko k lepšiemu             
a veria, že kľúčom k tomu je rozvoj mladých ľudí. V zameraní aktivít kladie Manageria dôraz na tri                
oblasti rozvoja osobnosti: formovanie hodnôt, rozvoj expertízy a budovanie vzťahov. Aktivity sa           
realizujú pre cieľové skupiny: deti, ktoré si budujú základné zručnosti a hodnoty; študenti, pripravujúci             
sa na vstup do praxe a mladí lídri, ktorí časom budú formovať kľúčové oblasti spoločnosti.  

Pre potreby Change for Slovakia Manageria, o. z. zriadilo samostatnú webovú stránku:            
www.changeforslovakia.sk , kde sa nachádzajú všetky dostupné informácie pre podporovateľov         
a záujemcov o podporu programu Change for Slovakia.  

 

Základné informácie o programe Teach for Slovakia 

Manageria, o. z. je výhradným realizátorom programu Teach for Slovakia na Slovensku.  

Teach for Slovakia je zapojené v sieti “Teach For All”, pôsobiacej vo viac ako 45 krajinách sveta.                 
Program Teach For All dokáže systematicky zlepšovať kvalitu vzdelávania, najmä pre deti, ktoré             
dosahujú najslabšie výsledky, sústredením pozornosti na tento problém prostredníctvom členov svojej           
komunity.  

Cieľom Manageria, o. z. je dlhodobo realizovať tento osvedčený program na Slovensku. Filozofia             
programu je postavená na akvizícii najlepších absolventov a mladých profesionálov slovenských i            
zahraničných univerzít a poskytnúť im príležitosť 2-ročného pôsobenia v základných školách           
navštevovaných deťmi zo sociálne znevýhodnených komunít.  

Do programu sa každoročne hlási niekoľko stoviek uchádzačov, z ktorých len tí najlepší dostanú             
príležitosť reprezentovať a realizovať víziu Teach for Slovakia v praxi. Program je realizovaný s            
podporou Ministerstva školstva SR a Prezidenta SR Andreja Kisku. 

 

Change for Slovakia 

Change For Slovakia je komunitou podporovateľov programu Teach for Slovakia – intenzívneho            
programu osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, ktorého cieľom je systémové           
zlepšenie stavu vzdelávania na Slovensku.  Prioritným cieľom Change for Slovakia je vytvorenie            
proaktívnej komunity individuálnych podporovateľov ochotných angažovať sa minimálne 1% príjmu v           

http://www.changeforslovakia.sk/


prospech vízie a hodnôt programu Teach for Slovakia. Nadobudnuté finančné prostriedky budú            
použité výhradne na financovanie nákladov súvisiacich s réžiou účastníckych miest mladých lídrov            
programu Teach For Slovakia. 

 

Tím Change for Slovakia 

Change for Slovakia je komunita podporovateľov programu Teach for Slovakia, ktorý realizujeme pod             
záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a s podporou Ministerstva školstva SR. Na chod a financovanie               
programu Teach for Slovakia dohliada správna rada v zložení: Stanislav Boledovič (CEO a founder             
Teach for Slovakia), Anna Chlupíková (riaditeľka ZŠ v Novákoch), Daniel Bútora (projektový manažér             
a lektor organizácie FBE), Matej Sapák (riaditeľ organizácie LEAF Slovensko), Federika Plesník            
(riaditeľka vydavateľstva W Press a časopisu.týždeň), Anton Zajac (spolumajiteľ spoločnosti ESET),           
Daniel Laco (riaditeľ organizácie FBE). 

Viac informácií sa môžete dozvedieť priamo na webovej stránke programu TFS:           
www.teachforslovakia.sk . 

Realizáciu programu Change for Slovakia zabezpečuje pracovný tím: Daniel Rabina (Fundraising           
Manager), Tomáš Horváth (Donor Relations Specialist) a Viera Kočtúchová (Operations Manager).   

 

Mladí lídri 

Mladí lídri sú účastníci programu Teach for Slovakia, ktorí prešli náročným výberovým konaním. Sú to               
talentovaní ľudia, pre ktorých je líderstvo viac ako len zručnosti potrebné k vedeniu tímov. Ich líderstvo je                 
založené na ochote obetovať sa vyšším cieľom, nezištne sa vzdať niečoho v prospech iných a preberať                
zodpovednosť aj za veci, ktoré sme nespôsobili. Preto sa rozhodli prinášať zmeny do životov detí, svojich                
tried v školách a komunít, v ktorých dva roky pôsobia ako učitelia.  

 

Piliere Change for Slovakia  

Adresnosť  

Adresnosť podpory je jedným z najdôležitejších poznávacích znakov Change for Slovakia –            
podporovateľ má možnosť vybrať si konkrétneho mladého lídra (príp. školu) programu Teach for             
Slovakia, ktorého chce podporovať.  

Komunita  

Komunita podporovateľov je ucelená. Vďaka tomu vieme s podporovateľmi komunikovať efektívne a            
na osobnej báze tak, aby reálne videli priaznivý efekt svojej podpory. Prostredníctvom vytvorenia             
skupiny 8 - 12 podporovateľov okolo jedného mladého lídra, vieme podporovateľovi garantovať            
pravidelný kontakt s ním.  

Cieľ  

Prioritným cieľom Change for Slovakia je vytvorenie proaktívnej komunity individuálnych          
podporovateľov ochotných angažovať sa minimálne 1% príjmu v prospech vízie a hodnôt programu             
Teach for Slovakia. Nadobudnuté finančné prostriedky budú použité na financovanie nákladov           
súvisiacich s réžiou účastníckych miest mladých lídrov v školskom roku 2018/2019 a 2019/20. 

Garancia adresného využitia prostriedkov 

Prostriedky podporovateľov programu Change for Slovakia nebudú použité na financovanie nákladov           
prevádzky Teach for Slovakia, ale budú určené výhradne na pokrytie nevyhnutných nákladov na             
zapojenie ďalších mladých lídrov a ich prácu v teréne (mesačné štipendiá, školenia a tréningy, mentori               
a kouči). 

 

 

http://www.teachforslovakia.sk/


Článok II.  
Základné informácie pre podporovateľov 

 

Podporovateľ programu Change for Slovakia 

Podporovateľom programu Change for Slovakia môže byť jednotlivec alebo fyzická osoba, ktorá má             
viac ako 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a dobrovoľne a ochotne sa                 
rozhodla  angažovať sa 1% príjmu v prospech vízie a hodnôt programu Teach for Slovakia.  

 

Etické kritériá pre podporovateľov 

Podporovateľ pri podpise zmluvy čestným vyhlásením potvrdí, že je trestne bezúhonný, má            
vysporiadané svoje daňové a odvodové povinnosti a uhradené všetky povinné záväzky voči štátu             
a tretím osobám a nie je členom ani sympatizantom politickej strany alebo hnutia, ktoré popiera              
demokratické hodnoty zakotvené v Ústave SR. Manageria, o. z. si vyhradzuje právo odstúpiť od              
zmluvy v prípade, ak zistí, že podporovateľ uviedol vo vyhlásení alebo zmluve nepravdivé alebo              
nesprávne údaje.  

 
Práva podporovateľov 

Podporovatelia sú informovaní o poslaní a práci občianskeho združenia Manageria, o účele, na ktorý           
bude dar použitý a o spôsobilosti združenia využiť dar účelne a v súlade s jej poslaním.            
Podporovateľom je k dispozícii tím pracovníkov Change for Slovakia a dokumenty v tlačenej či           
elektronickej podobe, ktoré im poskytnú informácie o podstate činnosti združenia a jej cieľoch. Rozsah            
podávaných informácií musí byť dostačujúci preto, aby podporovateľ bol schopný vytvoriť si jasnú             
predstavu o oblasti, v ktorej Manageria, o. z. pôsobí. Spôsobilosť napĺňať svoje poslanie dokladá            
Manageria, o. z. napr. zverejnením výročnej správy alebo nezávislého auditu.  

Podporovateľ má právo vedieť, kto stojí za organizáciou a má právo očakávať, že združenie je              
spravované zodpovedne, nezávisle a efektívne.  

Príspevky podporovateľov budú použité výlučne na účely popísané v tomto štatúte.  

Podporovateľ má právo na profesionálne zaobchádzanie s jeho údajmi, a na slušnú komunikáciu zo            
strany organizácie a má možnosť klásť otázky týkajúce sa poskytnutého daru. Podporovateľ má právo             
v zmysle zákona požiadať o vymazanie svojich údajov z registra podporovateľov.  

Podporovateľovi garantujeme istotu, že poslanie a činnosť organizácie prebieha v súlade so zákonom.  

 

Článok III.  
Finančné podmienky programu Change for Slovakia 

 

Spôsob zasielania príspevkov 

Zasielanie finančných prostriedkov prebieha formou nastavenia trvalého platobného príkazu na          
bankovom účte podporovateľa, s mesačnou periodicitou, vo výške symbolického 1% z príjmu. Pre             
potreby programu Change for Slovakia je vytvorený samostatný bankový účet vedený v Slovenskej             
sporiteľni, kam podporovatelia zasielajú svoje príspevky.  

Pri cieľovom počte približne 10 podporovateľov na jedného mladého lídra Teach for Slovakia (aby sme               
mohli vytvoriť komornú atmosféru a osobné vzťahy medzi podporovateľmi, mladými ľuďmi z programu             
Teach for Slovakia a školami, kde pôsobia) je očakávaný priemerný príspevok jedného podporovateľa             
350 Eur ročne, resp. približne 30 Eur mesačne. 

 



 

Zmluvný vzťah  

Zmluvný vzťah upravuje vzťahy medzi Manageria, o. z. a podporovateľom programu Change for            
Slovakia. Manageria, o. z. sa v zmluvnom vzťahu zaväzuje použiť všetky získané prostriedky výlučne             
na pokrytie nevyhnutných nákladov na zapojenie ďalších mladých lídrov a ich prácu v teréne              
(mesačné štipendiá, školenia a tréningy, mentori a kouči). 

 

Správa účtu 

Správu účtu, na ktorý prichádzajú finančné príspevky od podporovateľov, vykonáva: 

a) operations manager programu Teach for Slovakia 
b) finančný riaditeľ Teach for Slovakia 

Finančné prostriedky účtu tvoria výlučne finančné príspevky od fyzických osôb a jednotlivcov a úroky z               
peňažných vkladov účtu v bankách. Činnosti týkajúce sa správy účtu môže vykonávať len fyzická              
osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.  

 
Článok IV. 

Ochrana osobných údajov 
 

Spôsob nakladania s osobnými údajmi 

Osobné údaje, ktoré záujemca o podporu a podporovateľ poskytne v priebehu registrácie alebo pre              
potreby zmluvy bude Manageria, o. z., Kysucká 5, 811 04 Bratislava, IČO 42136571 (ako realizátor               
programu Change for Slovakia), spracovávať v zmysle aktuálne platnej slovenskej legislatívy, a to v              
súlade s ustanoveniami zák. č. 122/2013 Z. z. a od 25. 05. 2018 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane                    
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Systém poskytovania finančnej podpory je založený na transparentnej podpore zo strany           
podporovateľov, ktorí vedia svoju pomoc adresne zacieliť na konkrétneho mladého lídra alebo školu.             
Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu podporovateľa, ktorý udelí označením príslušného            
políčka pri registrácii. Svoj súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať, a to úplne alebo              
čiastočne. Mimo toho môže Manageria, o. z. spracovávať osobné údaje zo zákonných dôvodov v              
súvislosti s plnením svojich právnych povinností (zmluvný vzťah), na prezentačné účely (Zoznam            
podporovateľov) a tiež pre ochranu Manageria, o. z..  

 
Článok V.  

Záverečné ustanovenie 
Tento štatút bol schválený štatutármi občianskeho združenia Manageria. 

 

V Bratislave dňa 15. 5. 2018 

 

 

Stanislav Boledovič 

štatutár Manageria, o. z.  


