
 

 

 
 
 

Sme nezisková mimovládna organizácia, v ktorej pracujú nadšenci pre rozvoj Slovenska a 
okolitých krajín. Máme medzi sebou učiteľov, riaditeľov škôl, ale i ľudí z úspešných 

firiem a svetových univerzít. 
 

Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na inšpiratívnych, 
pozitívnych lídrov firiem a verejnej správy. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické 

prostredie, z ktorého pochádzajú. 
 

Medzi ďalšie aktivity LEAF patrí tiež rozvoj učiteľov, podpora návratu šikovných 
Slovákov zo zahraničia či program expertného dobrovoľníctva vo firmách. Dlhodobo 
pripravujeme gymnázium pre talentovaných študentov z celej strednej Európy zamerané 

na rozvoj charakteru, podnikavosti, excelentnosti a angažovanosti študentov. 
 

Viac informácií o nás nájdete na www.leaf.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povedali o nás: 
 

„LEAF je nezisková mimovládna organizácia, zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na 
osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Študentka nášho gymnázia, Nina Holičková, účastníčka mentoringu LEAF 
Talent Guide 2014ͺ a letného medzinárodného kempu LEAF Summer Leadership Camp 2014ͺ zvíťazila v 
nasledujúcom roku v celoštátnom kole SOČ v sekcii história, bola druhá na celoštátnom kole súťaže z dejín 
20. storočia - EUSTORY, druhé miesto obsadila aj na  celoštátnej súťaži Konzervatívneho inštitútu Študentská esej. 
Už dnes je aj vďaka programom LEAF prijatá na niekoľko prestížnych univerzít, posledným krokom je pre ňu 
„len” úspešná maturita na našej škole. Teší nás, že napriek obrovskému záujmu o LEAF, aj tento rok má naše 
gymnázium jedno želiezko v ohni, vybraná bola ďalšia naša študentka, Laura Bugajová z 2.B. Veríme, že obe 
začali písať príbehy úspešných mladých ľudí.” 

Ing. Dana Paálová, riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom 
 

“LEAF pomohol Laure nájsť samú seba, veriť si a dať si vysoké ciele. Dal jej vieru v to, že jej ciele sú reálne a 
ona má na to, aby ich dosiahla. LEAF jej ukázal, že sú ľudia, ktorí sú ochotní urobiť veľa pre iných, podať 
druhým pomocnú ruku. Vidím, že aj Laura sa tak začala správať k svojmu okoliu a považuje to za správne. Som 
veľmi vďačná ľuďom v LEAF za to, čo spravili pre moju dcéru a všetky ostatné deti a mladých ľudí.” 

Erika Linkeschová, mama účastníčky LEAF programov, Košice 



 

Ako nám môžete pomôcť? 
 
Môžete nám pomôcť nasledujúcimi formami: 
 

• Informovať študentov a rodičov o pripravovanej LEAF Academy a dňoch 
otvorených dverí vo Vašom kraji. 

• Sprostredkovať  informácie  o  LEAF  programoch  a  podujatiach  na  webových 
stránkach, sociálnych sieťach, newsletteri, školskom časopise a pod. 

• Vytvoriť  priestor  na  krátku  prezentáciu  (10-20  min) o príležitostiach pre 
Vašich študentov  od  bývalých účastníkov týchto programov, alebo 
motivačných workshopoch od skúsených lektorov organizácie LEAF. 

• V priebehu roka sprístupniť  zaslaný  tlačený  materiál  od  organizácie  LEAF  
(plagát, brožúry/letáky) na viditeľnom a dostupnom mieste. 

• Priamou nomináciou Vašich výnimočných študentov do LEAF programov na 
našich stránkach. 

 

Aké príležitosti ponúkame pre Vašich študentov? 
 
LEAF Academy 
V školskom roku 2016/2017 otvárame strednú medzinárodnú internátnu školu LEAF Academy. 
 
Zámerom LEAF Academy je poskytovať svetovú kvalitu vzdelávania pre talentovaných 
študentov bez ohľadu na socioekonomické podmienky, z ktorých pochádzajú. Preto vytvárame 
strednú školu, kde budú študenti rovnakou mierou: 
 

• rozvíjať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť, 
• dosahovať akademické výsledky, ktoré im zabezpečia výborný základ pre akúkoľvek 

akademickú alebo profesionálnu dráhu doma aj v zahraničí. 
 

Prihlášky na LEAF Academy môžu študenti zasielať už v novembri 2015. 
 
 
LEAF Open Days: 
LEAF Academy Open Days vytvára príležitosť študentom a rodičom stretnúť sa s inšpiratívnymi 
učiteľmi, zoznámiť sa so vzdelávacími metódami a zažiť atmosféru pripravovanej LEAF Academy v ich 
regióne.  
 
V mesiaci november budeme v týchto mestách v čase od 15.00 do 19.00: 
 
 



 

3.11.2015 Košice 
4.11.2015 Žilina  
5.11.2015 Zvolen 
25.11.2015  Bratislava 
 
 
Registrovať sa môžu študenti a ich rodičia telefonicky, alebo e-mailom u organizátorky podujatia 
Hanky Skljarszkej: hana.skljarszka@leaf.sk, +421 905 497 280, alebo elektronicky tu: 
 

www.leafacademy.eu 
 
Pozvánku pre rodičov aj propagačné materiály nájdete v prílohe tohto mailu. 
 
Rozvojové programy: 
Aj tento rok ponúkame možnosť zúčastniť sa letných rozvojových príležitostí vo svete a na 
Slovensku a mentoringového programu Talent Guide. Letné školy v zahraničí a tábory na 
Slovensku sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja študentov u nás v LEAF-e.  
 
Ponúkané letné školy charakterizuje práca na reálnych projektoch v podnetnom 
medzinárodnom prostredí. Sú zamerané na osobnostný rozvoj študentov a osvojenie si 
schopností budúcich lídrov prostredníctvom nových prístupov vo vzdelávaní. 
 
Prihlasovanie na letné programy sa otvorí na  jar 2016. 
 
Viac informácií a popis našich letných programov pre študentov nájdete tu: 
 

www.prestudentov.leaf.sk 

 

V neziskovej organizácii LEAF  sa snažíme  poskytovať vysoko kvalitné 
programy, dostupné pre talentovaných študentov bez ohľadu na finančnú 

situáciu rodín, z ktorých pochádzajú,   preto je možné sa pri všetkých 
programoch uchádzať o štipendium pokrývajúce náklady spojené s ponúkaným 

programom. 
 
 

 
  



 

Akých študentov hľadáme? 
 
Naše programy sú určené pre najaktívnejších študentov základných a stredných škôl vo veku od 
12-18 rokov. 
 
Najaktívnejších študentov chápeme ako tých, čo: 

• majú veľa aktivít v škole, alebo mimo nej (športy, umenie, veda, olympiády a iné súťaže, 
projekty a pod.) 

• dosahujú výborné výsledky v minimálne jednej a viac oblastiach (výhercovia 
krajských, celoslovenských alebo medzinárodných kôl, súťaže so silnou konkurenciou vo 
vyššie uvedených aktivitách); 

• rozbiehajú   svoje   vlastné   projekty,   realizujú   vlastné   nápady,   sú   vedúcimi 
v pracovných tímoch alebo sú aktívnymi dobrovoľníkmi. 
 

 
Lucka, 13, Banská Bystrica – v ôsmom ročníku odišla 
študovať na francúzske bilingválne gymnázium. Vyhrala 
niekoľko súťaží v písaní, aktívna v divadelnom klube, 
pripravuje kurzy pre mladších študentov, v tíme študentov, 
ktorí založili najúspešnejšie kino zadarmo v Banskej 
Bystrici . 
 
Jakub, 16, Humenné – vedie debatný klub na jeho škole, 
zúčastnil sa nespočet študentských výmen, aktívne sa 
zapája do boja za práva menšín, organizuje vzdelávacie 
workshopy s rómskou mládež


