www.spap.leaf.sk
Pomáhame písať inšpiratívne príbehy
budúcich osobností Slovenska

Peter Vaník
Peťo vyštudoval politiku a geografiu na University of Glasgow, kde popri debatnom MUN,
volunteeringu a písaniu pre austrálsky startup pracoval ako Web Publisher. V poslednom
ročníku sa vďaka škótskemu pro-podnikateľskému prostrediu začal zaujímať o biznis,
a tak v lete cez LEAF stážoval vo Forbes. Pred začatím magisterského štúdia sa na potulkoch
svetom zdokonaľuje v programovaní, francúzštine a kubánskej salse.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Vďaka nad očakávania priateľskému a ochotnému kolektívu som do práce chodil rád
a mal som možnosť veľa sa naučiť. Tešilo ma, že som mohol redakcii reálne pomôcť
a vidieť výsledky svojej práce. Tiež som sa presvedčil o tom, že na Slovensku
je kopa šikovných ľudí a že aj život v Bratislave vie byť pestrý.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Veronika Červenáková
Veronika je aktuálne študentkou medzinárodných vzťahov a lingvistiky na University of
Aberdeen v Škótsku. Vďaka výbornému prospechu absolvovala výmenný pobyt na University
of New Mexico v Albuquerque, USA. Vďaka tomuto programu teraz pracuje ako Go Abroad
Ambassador, kde je poradkyňou pre International Exchange Program na univerzite.
Počas strednej školy začala navštevovať medzinárodné politické konferencie MUN v rámci celej
Európy. Na univerzite sa podieľala na založení česko-slovenského spoločenstva. Okrem toho
mentoruje stredoškolákov, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí prostredníctvom Oxbridge
Admissions. Minulé leto absolvovala stáž na ministerstve obrany a toto leto sa jej podarilo
cez organizáciu LEAF dostať stáž v startup firme Staffino.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Pozitívom stáže bol najmä skvelý koletív ľudí, ktorý bol vždy ochotný pomôcť a vysvetliť
akúkoľvek otázku. Ďalej ju táto stáž obohatila o nový rozmer týkajúci sa sveta startupu,
ako aj skúsenosti získané z pridelených úloh. V tejto stáži nenašla žiadne negatíva.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Tomáš Gliviak
Tomáš už druhý rok študuje Management na University of Warwick. Má za sebou letnú stáž
v LEAF, spring week v RBS a pro bono consulting pre Enactus. Momentálne sa venuje spolupráci
s LEAF-om a pomáha ďalším Slovákom dostať sa do zahraničia cez Oxbridge Admissions.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Vďaka LEAF-u som opäť začal uvažovať o Slovensku ako o zaujímavej krajine na prácu a život.
Vďaka stáži v LEAF-e som spoznal neskutočne veľa zaujímavých ľudí od neziskového sektora
cez ďalších internov až po partnerov ľudí v LEAF-e :) a hlavne som sa utvrdil v tom, že CHELA
je budúcnosť a že to tu má zmysel.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Určite áno,
kade chodím,
tade odporúčam :)

Dominik Porvažník
Dominik je študentom posledného ročníka Medzinárodných vzťahov a Európskych štúdií na
Masarykovej univerzite. Jeden semester strávil na Università di Bologna, kde sa naučil plynule
po taliansky. Popri štúdiu sa venuje simulovaným zasadaniam OSN, predsedal už týmto
konferenciám v Londýne a na University of Cambridge. Je taktiež viceprezidentom spolku
Studentská sekce IIPS v rámci, ktorého sa podieľa na organizácii prednášok, ktoré
slúžia na rozšírenie vedomostí jeho kolegov zo štúdia. Vďaka LEAF-u sa mu podarilo
stážovať na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž bola pre neho využitím nadobudnutých teoretických vedomostí v praxi. Veľkým prínosom
bola pestrosť oblastí, ktorým sa venoval – od prípravy rôznych akcií cez robenie analýz až
po písanie prejavov. Veľmi ocenil osobný prístup a kontakt zo zamestnancami Zastúpenia
Európskej komisie.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Zuzana Vargová
Zuzana je študentkou posledného ročníka Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Od strednej školy sa venovala akademickej debate, v ktorej dvakrát vyhrala celoslovenské
finále aj československé vysokoškolské majstrovstvá a reprezentovala Slovensko na
majstrovstvách sveta vo Washingtone D.C. Popri vysokoškolskom štúdiu sa venovala najmä
organizácii medzinárodných debatných turnajov, ale vyskúšala si aj prácu v medzinárodnej
advokátskej kancelárii. Zaujíma ju najmä zdravotníctvo, čo ju priviedlo aj na právne
oddelenie pražskej univerzitnej nemocnice.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž v Kancelárii prezidenta SR ma veľmi milo prekvapila. Dostala som sa do dynamického
kolektívu ľudí plných ideálov a odhodlania meniť Slovensko. Od začiatku ma do všetkého
zapájali, nikdy som nemala pocit, že som len stážistka „na návšteve“, ale naopak,
cítila som sa ako členka tímu. O to rýchlejšie som sa zorientovala v neprehľadnom svete
politiky a verejnej služby. Vďaka stáži od LEAF-u dnes v kancelárii aj naďalej pracujem
a teším sa z možnosti takto každodenne prispievať k budovaniu našej krajiny.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Samuel Trizuljak
Medzi Samuelove akademické záujmy patrí najmä ekonómia a politická filozofia, ktorým sa
venuje vo svojich štúdiách na univerzite v Cambridgi a v Heidelbergu. V minulosti absolvoval
stáže v HB Reavis, Kancelárii prezidenta SR a naposledy vďaka LEAF-u aj na ministerstve
financií. Je spoluautorom podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí: SKonferencie – fóra pre
diskusiu o návrate domov, a tiež SALAŠa – letnej školy o slovenskej politike a kultúre.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž bola skvelou príležitosťou zažiť štátnu správu so všetkými jej starosťami aj radosťami.
Ocitol sa v dynamickom kolektíve šikovných mladších i starších ľudí ochotných meniť Slovensko
k lepšiemu prostredníctvom svojej expertízy v medzinárodných ekonomických vzťahoch
– nebojácne a v ústrety nástrahám byrokracie.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Určite áno. Pri stážach v štátnej
správe sprostredkovaných cez
LEAF je veľmi pravdepodobné,
že na vás budú kladené vysoké
nároky. A čo iné si ako nádejný
policy-maker môžete priať?

Andrej Petrus
Andrej je študentom ekonómie a biznisu na Humboldtovej univerzite v Berlíne a absolvoval
erazmus na Luiss business school v Ríme. V Bratislave sa počas strednej školy naplno venoval
kultúrnemu alebo mestskému aktivizmu s hnutím Pressburg embassy, za čo dostal
Mimoriadne ocenenie primátora Bratislavy. Počas leta obsolvoval stáž v JLL na projekte
Foreign office market analysis.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Medzi pozitíva patril relatívne komplexný projekt, ktorý mal v JLL na starosti, vysoká miera
zodpovednosti a určovanie vlastného tempa projektu. Stáž mu poskytla množstvo informácií
o európskom realitnom trhu. LEAF sa zas počas stáže postaral o to, aby sa stážisti z rôznych
firiem do budúcnosti navzájom spoznali. Medzi negatíva patril nie presný koncept stáže v JLL.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Simona Čajka
Simona je študentkou posledného ročníka ekonómie a čínštiny na University of Exeter.
V minulosti sa Simona venovala charitatívnym prácam v Oxfame a Amnesty International,
a cez leto stážovala v Limerock Fund Manager ako Venture Capital Analyst. Momentálne
popri svojom univerzitnom štúdiu pracuje ako Student Information Assistant.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž bola vo veľmi zaujímavom odbore, ktorý ma veľmi oslovil. Tým pádom ma práca bavila a
ponúkla mi možnosť stretnúť profesionálov v tomto odbore v Bratislave. Niekedy však zadaná
práca nebola taká náročná, ako som očakávala.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Katarína Vaľková
Katka je študentkou doktorandského štúdia národného hospodárstva na Viedenskej Ekonomickej
univerzite. V minulosti absolvovala stáže pre Agentúru Európskej komisie pre ľudské práva,
KPMG a magisterskú prácu písala ako Junior Fellow na Inštitúte pre ekonomický výskum (WIFO)
vo Viedni. Vďaka LEAF-u bola v lete research assistant v Národnej banke Slovenska, čoho
výsledkom je aj jedna publikácia. V súčasnosti spolupracuje aj na iniciatíve „Flüchtlinge
Willkommen“, ktorá sa zameriava na integráciu utečencov v celom Rakúsku. Je držiteľkou
štipendia v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
a čoskoro začne pracovať pre Analytické centrum Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž bola skvelou príležitosťou pracovať vo výskumnom oddelení. Kolegovia ma prijali veľmi srdečne
a dostala som voľnost vo svojich úlohách a možnosť zapojiť sa do procesu vlastnými návrhmi.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Určite. Ak ste boli v zahraničí dlhší čas,
LEAF vám okrem sprostredkovania
skvelej pracovnej príležitosti ponúka
aj pomocnú ruku a network skvelých
inšpirujúcich ľudí, aby ste sa necítili
stratení.

Ján Kokavec
Ján je študentom manažmentu na University of Cambridge a absolventom verejnej správy
na Sciences Po v Paríži. Absolvoval stáže v GlaxoSmithKline, Slovak Telekome a Cushman
& Wakefield, po ukončení štúdia nastúpi ako konzultant do Boston Consulting Group.
Ako debatér sa zúčastnil štyroch majstrovstiev sveta, spoluorganizoval TEDx a iné
neziskové projekty.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž v spoločnosti Cushman & Wakefield mi umožnila nahliadnuť do dynamického prostredia
slovenského realitného trhu. Za najväčšie pozitívum stáže považujem veľkú diverzitu
vykonávaných úloh, za slabšiu stránku ich menej kreatívnu povahu.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Juraj Šott
Po štúdiu histórie a ruského jazyka na University of Sheffield chcel Juraj skúsiť niečo nové
a momentálne sa venuje sociálnej a kultúrnej antropológii na University College London.
Jeho záujmy siahajú od vzdelávania, komunitného organizovania až k sociálnemu podnikaniu.
Stážoval ako marketingový asistent v Amnesty International Slovensko.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Pozitívne hodnotí výzvu zapadnúť do neveľkého, ale zabehnutého tímu Amnesty, otvorene
a proaktívne komunikovať s kolegyňami a možnosť samostatne zapojiť vlastný talent
a kreativitu na naplnenie očakávaní Amnesty. Negatívom bola samotná nejasnosť očakávaní,
z čoho vyplynuli problémy pri komunikácii a plánovaní každodenných úloh.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Martina Beďatšová
Martina Beďatšová je študentkou druhého ročníka na London School of Economics,
odbor ekonómia a politológia. Venuje sa dobrovoľníctvu s deťmi, pôsobila ako mentorka
v programe DebateMate, absolvovala stáže v neziskovej organizácii Teach For Slovakia a vďaka
LEAF-u aj na ministerstve školstva.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Vďaka stáži na Inštitúte vzdelávacej politiky som mala možnosť nahliadnuť do tvorby systémových
pravidiel a politiky vzdelávania a dozvedieť sa tak viac o slovenskom školstve z tohto pohľadu.
Na stáži sa mi veľmi páčila otvorenosť a ochota mojich kolegov, za menšie sklamanie považujem
monotónnosť práce.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Tereza Bauerová
Po štúdiu cudzích jazykov na University of Bristol a politológie na Stredoeurópskej univerzite
dostala cez program SPAP príležitosť 6 mesiacov pracovať pre LEAF Študentské programy.
Momentálne je konzultantkou pre AC Nielsen Slovakia, kde sa venuje budovaniu vzťahov
s obchodnými reťazcami a analýze dát o maloobchodnom trhu. Vo voľnom čase sa dobrovoľnícky
zapája do rôznych vzdelávacích a umeleckých projektov.
V čom splnila práca na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Počas svojho pôsobenia v LEAF-e som sa toho veľa naučila a stretla som mnoho inšpiratívnych
osobností, no sklamaním bol pre mňa nedostatok tréningu a nevyjasnené očakávania pracovnej
náplne. Po istom čase som si priznala, že táto práca nie je pre mňa to pravé, preto som úplne
zmenila smer a z neziskového sektora som sa presunula do sveta biznisu. Uvedomila som si
však, že hoci pracovný život niekedy ide kľukatými cestičkami, každá skúsenosť je príležitosťou
získať informácie o sebe a o tom, kam by som sa chcela posunúť ďalej. :)

Celková spokojnosť:

Odporúča: Neviem

Ján Dudek
Jano je štvrták na Rice University v meste Houston (Texas), kde študuje
matematicko-ekonomickú analýzu. V minulosti skúmal efektivitu odťahových služieb mesta
Houston, pracoval ako dátový analytik pre sieť súkromných škôl, kde hľadal spôsoby, ako
najímať lepších učiteľov, a absolvoval študijný pobyt na Oxforde. Vo voľnom čase si rád zahrá
badminton, doučuje alebo hrá na saxofóne.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Veľmi ma potešila dôvera kolegov a nadriadených na auditovom oddelení Slovenskej sporiteľne,
kde som od začiatku pracoval na zaujímavom a pomerne zložitom projekte, pri ktorom som sa
musel poriadne zlepšiť v programovaní. Výborný bol aj kolektív, ktorý ma bral od začiatku ako
jedného z nich, a oslavy narodenín a menín, kde sme mali fantastické chlebíčky a koláče. 
Bolo mi však trochu ľúto, že aj pri práci osem hodín denne som mal v Bratislave problém
uživiť sa.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Patrik Turošík
Patrik tento rok končí päťročné štúdium v odboroch právo a politické vedy na Univerzite
v Granade. Špecializuje sa na medzinárodné vzťahy a aj vďaka LEAF-u má skúsenosti s prácou
na viacerých veľvyslanectvách, ministerstvách či na Úrade splnomocnenca vlády a v NR SR.
V súčasnosti sa venuje výskumu nových tendencií v diplomacii.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Príjemným prekvapením bola kvalita a dynamika rozvojovej pomoci, ktorú Slovensko
poskytuje v Moldavsku, kde som pôsobil na zastupiteľskom úrade. Rovnako ma milo prekvapila
expertnosť niektorých zamestnancov na MZV. Naopak, za negatívum považujem občasnú
dávku byrokracie, ktorá v niektorých situáciách bránila reagovať na rozličné situácie pružne
a promptne.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Simona Šulíková
Simona je v poslednom ročníku štúdia Land Economy na Cambridgeskej univerzite. V minulosti
stážovala v US Steele, Ministerstve hospodárstva a v LEAF-e a spoluorganizovala niekoľko TED
eventov, naposledy TEDxCambridgeUniversity. Vo voľnom čase je spoluvedúcou miestneho
veslárskeho klubu.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž na Slovensku je vždy prekvapujúca v tom, koľko zaujímavých a angažovaných ľudí človek
stretne a koľko sa toho o Slovensku dozvie. Je to skvelý spôsob, ako si uvedomiť svoju pozíciu
v rámci Európskej únie, ako aj prispieť k rastu Slovenska niečím vlastným, čo vo veľa stážach
v zahraničí nie je možné.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Úplne super. Toto leto som pracovala v LEAF-e
na PR a letných kempoch, vďaka ktorým som
spoznala veľa talentovaných mladých ľudí,
pomohlo mi to zistiť, čo by som chcela robiť
ďalej, a získala som kontakty do budúcna,
ako aj zlepšila niektoré svoje schopnosti.

Denisa Múthová
Denisa študuje magistra na Viedenskej univerzite v odbore kvantitatívna ekonómia,
manažment a financie, na Masarykovej univerzite vyštudovala bakalára v dvojodbore
matematika ekonómia. Už viac ako 7 rokov je jednou z vedúcich v neziskovom matematickom
združení pre deti a mládež SEZAM. Vďaka LEAF-u absolvovala letnú stáž v Limerocku,
investičnom fonde zameranom na investície do slovenských firiem z oblasti malého a stredného
podnikania.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Veľmi pozitívne hodnotí organizáciu LEAF, ktorá sa o študentov počas leta starala,
a prispela tak k príjemne strávenému letu doma na Slovensku. Takziež ju príjemne prekvapil
nehierarchický priamočiary prístup jej šéfov = kolegov, ktorí ju zapájali do veľkého množstva
svojich aktivít. Negatívum videla v trochu salámistickom letnom období, kde boli občas
pracovné stretnutia odložené, lebo boli dovolenky.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Dominika Kekeláková
Dominika je čerstvou absolventkou Masarykovej univerzity v odbore európske štúdiá.
Svoje poznatky uplatnila v praxi na ročnej európskej dobrovoľníckej službe v Centre Roberta
Schumana vo Francúzsku či na stáži na regionálnom zastúpení Bratislavského kraja v Bruseli.
Energiu s radosťou venovala aj vedeniu dobročinného projektu „Anjeli života“. V súčasnosti
stážuje vo Výbore regiónov v Bruseli.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž na Sekretariáte predsedníctva SR v Rade EÚ na ministerstve zahraničných vecí bola
vynikajúcou skúsenosťou. Bola som príjemne prekvapená rozsahom zodpovednosti v rámci
mojej pozície a prejavenou dôverou pri návrhu riešenia úloh. S výborným a profesionálnym
kolektívom sme dokázali čeliť aj nástrahám formálnych postupov a procedúr v štátnej správe. 
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Tatiana Matejovičová
Tatiana je študentkou matematiky a informatiky na University of St Andrews v Škótsku.
Stáž cez LEAF bola jej prvou stážou, stážovala v Inštitúte vzdelávacej politiky v Bratislave.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž mi poskytla príležitosť zistiť, v čom spočíva práca analytika v oblasti školstva. Taktiež sa mi
podarilo využiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti a získať mnoho nových. Preto považujem
stáž za pozitívnu skúsenosť.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Zuzana Hlávková
Zuzana pracuje na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa podieľa
na príprave 1. slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Ako štipendistka programu Erasmus
Mundus Master vyštudovala kultúrne štúdiá na University of St Andrews. Zaujíma ju všetko
späté s kultúrou a ľuďmi.
V čom splnila práca na Slovensku očakávania a v čom sklamala?
Bola som pozitívne prekvapená otvorenosťou ľudí na vedúcich pozíciách voči nápadom
mladých ľudí. Naopak, chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla na rigiditu úradníckeho prostredia.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Barbora Juriková
Barbora študuje grafiku a digitálny dizajn na Univerzite T. Baťu v Zlíne, v tomto odbore plánuje
pokračovať so zameraním viac na interaktívny dizajn, maping. Momentálne študuje v Bruseli
na Erasmus Hogeschool. Pôsobila ako stážistka v reklamnej agentúre TRIAD.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Moja stáž rozhodne pozitívne prekonala moje očakávania a predstavy fungovania a prístupu
reklamnej agentúry na Slovensku. Aj keď nie vždy všetko išlo ako po masle, pristupovalo sa
s nadhľadom a priateľsky.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Juraj Zamborský
Juraj Zamborský je momentálne študentom odboru podniková ekonomika a management so
zameraním na marketing a medzinárodný obchod na Masarykovej univerzite, pričom počas svojho
štúdia už absolvoval študijné pobyty v Kanade a vo Francúzsku. Popri štúdiu sa venuje organizácii
inkubačného programu študentských projektov, ako aj osobnému rozvoju vďaka projektu Young
Guns Slovakia a Digisemestr a okrem iného aj komunitným projektom v Trnave. Svoju stáž
absolvoval v Neulogy Ventures, pričom v budúcnosti by rád pôsobil práve v oblasti startupov,
inovácií a technológií. Verí, že nie je žiadna cesta ku šťastiu, ale že šťastím je samotná cesta.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Celá stáž bola pre mňa veľmi prínosná a ako najväčšie pozitívum hodnotím možnosť nahliadnutia
do dynamického sveta startupov a možnosť učenia sa od úžasného tímu ľudí, od ktorých som sa učil
dennodenne novým veciam.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Richard Šarišský
Richard je študentom posledného ročníka politiky, filozofie a ekonómie na University
of Warwick. Minulý rok si na dva semestre odbehol na Monash university v austrálskom
Melbourne, kde sa prevažne venoval ekonometrii a financiám. Počas leta stážoval ako analytik
v privátnom venture capital fonde LRJ Capital.
V čom splnila stáž na Slovensku očakávania a v čom sklamala?
Stáž ma príjemne prekvapila rôznorodosťou úloh, ktoré boli zaujímavé a zároveň zmysluplné
pre fond. Tiež som veľmi ocenil rovnocenný a priateľský prístup partnerov. Negatívne
prekvapenia neboli žiadne.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Michal Ovádek
Michal je študentom medzinárodných vzťahov a diplomacie na College of Europe v Bruggách.
Bakalárske štúdiá absolvoval na Rijksuniversiteit Groningen v Holandsku v odboroch
medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo. Na Slovensku stážoval v niekoľkých verejných
a neziskových inštitúciách, cez LEAF v Transparency International Slovensko, kde sa venoval
predovšetkým otvorenému súdnictvu.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž v Transparency prekonala moje očakávania. Spoznal som kolektív veľmi kompetentných
ľudí, ktorí aktívne prispievajú k pozitívným zmenám na Slovensku, pričom som bol na
2 mesiace plne súčasťou ich pracovnej agendy. Sklamaním bolo vidieť vysokú administratívnu
záťaž niektorých grantových projektov pre neziskový sektor.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Michal Adam
Michal v júni končí štúdium medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne.
Piaty rok pracuje v Slovenskej debatnej asociácii, posledné dva ako štatutár, krátko pracoval aj pre
Teach for Slovakia. Najradšej spomína na stáže na Slovenskej misii pre medzinárodné organizácie
vo Viedni a v Kancelárii prezidenta SR.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž v Kancelárii prezidenta pre mňa najviac charakterizuje slovo férovosť. Má viaceré dimenzie
– od toho, že so mnou všetci zaobchádzali ako s rovným, až po to, že keď nebol taký nával práce,
nevymýšľali mi ju nasilu, len preto, že majú stážistu. Okrem toho som spoznal veľmi šikovných,
úprimných a inšpiratívnych ľudí, ktorí mi dodali nádej, že aj v štátnej správe možno nájsť
skutočných lídrov, ktorí Slovensko posúvajú dopredu.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Filip Klein
Filip je študentom druhého ročníka na New York University, kde študuje ekonómiu
a matematiku. V strednej škole spoluzakladal radu študentov a zorganizoval protest študentov,
ktorý poukázal na problémy s učebnicami v slovenských školách. Počas leta
stážoval cez LEAF v Cushman and Wakefield.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž na Slovensku mu ukázala, ako pracuje lokálna pobočka nadnárodnej korporácie a ako
funguje slovenský realitný trh. Negatívom bola nerozhodnosť firmy, aké úlohy zveriť stážistovi.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

David Dutko
David študuje na University College London tretí ročník bakalárskeho programu Arts
and Sciences, kde sa sústredí na kognitívnu vedu a inžiniersky dizajn. Vďaka LEAF-u mal
možnosť cez leto pracovať vo farmaceutickej firme GlaxoSmithKline Slovakia na HR oddelení
a spolupráca s LEAF-om sa mu páčila až tak, že neskôr absolvoval mesačnú stáž v tíme LEAF
Academy. Vo voľnom čase sa venuje dizajnovaniu a vyrábaniu, rozhoduje v debatných turnajoch
a radí študentom, ako sa dostať na britské univerzity.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Vďaka stážam na Slovensku som mohol mať oveľa väčší impact než západnejšie, napríklad
som pomáhal zavádzať v LEAF-e aj GSK pre krajinu úplne nové programy. Na druhej strane mi
v práci občas prekážala potreba držať sa pokynov z centrály a ustálených postupov, čo všetko
je príznakom ešte stále trochu malomeštiackej mentality, ktorú sa hádam podarí v najbližších
rokoch zmeniť.
Celková spokojnosť:

Odporúča:
Spoznal som vynikajúcich,
inšpirujúcich ľudí.

Určite by som odporučil
SPAP všetkým, ktorí neveria,
že na Slovensku sa dá robiť
zmysluplná stáž, ako aj tým,
ktorí si chcú vytvoriť doma
kontakty pred návratom
zo zahraničia.

Zuzana Vojteková
Zuzana je absolventkou Edinburskej univerzity, kde vyštudovala medzinárodné podnikanie.
V rámci 4-ročného štúdia v Škótsku sa zúčastnila programu Erazmus, počas ktorého mala možnosť
spoznať aj Viedenskú univerzitu WU. V auguste nastúpila do daňového tímu spoločnosti PwC.
V čom splnila práca na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
PwC ma milo prekvapilo priateľským prostredím, ich záujmom o neustále vzdelávanie vlastných
zamestnancov, ako aj odbornosťou.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Marek Mihok
Marek je finančným analytikom na oddelení Deal Advisory v KPMG Slovensko, kde sa
špecializuje na pomoc slovenským startupom v rámci Startup Studia patriaceho pod KPMG.
Predtým študoval ekonómiu a biznis na New York University v Abú Zabí, kde ako prvý Slovák
ukončil štúdium. V minulosti absolvoval stáže v Abú Zabí, New Yorku a Berlíne.
V čom splnila práca na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Moja práca ma príjemne prekvapila kvalitou ľudí, s ktorými som sa stretol – KPMG mi ponúklo
možnosť pracovať hneď od začiatku na zaujímavých projektoch s ľudmi z rôznych oddelení,
čo mi veľmi skoro dalo dobrú predstavu o tom, ako funguje spoločnosť. Takisto som mal
možnosť zúčastňovať sa rôznych školení a akcií – v rámci LEAF-u aj KPMG, čo mi značne
uľahčilo a spríjemnilo návrat na Slovensko.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Martin Kyselica
Martin je študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia digitálneho designu na
Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Jeho oblasť zamerania je User Experience & User Interface
Design. V minulosti bol členom tímu organizátorov ZLÍN DESIGN WEEK 2015.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Moja stáž mi dala mnoho skúseností z môjho odboru a ukázala, ako v skutočnosti môžem
využiť svoje schopnosti a nadobudnuté zručnosti v reálnom živote.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

Mária Mia Janočková
Mia žila a študovala v zahraničí 7 rokov. Po ukončení stredoškolského štúdia vo Walese,
vďaka štipendiu získanému z Ministerstva školstva SR, úspešne dokončila bakalárske štúdium na
King’s College London, počas ktorého absolvovala aj ročné štúdium v Nemecku na Humboldtovej
univerzite v Berlíne. Na London School of Economics and Political Science robila magisterské
štúdium, počas ktorého pracovala na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Londýne. Jej štúdium
bolo zamerané na medzinárodné vzťahy a európsku politiku. Vďaka LEAF-u stážovala v kancelárii
pre vládne a európske záležitosti v U.S. Steel Košice.
V čom splnila stáž na Slovensku tvoje očakávania a v čom ťa sklamala?
Stáž v kancelárii pre vládne a európske záležitosti v U.S. Steel Košice pre mňa predstavovala
zaujímavý prienik medzi verejným a súkromným sektorom. Táto skúsenosť nielenže splnila moje
očakávania, keďže mi umožnila využiť teoretické vedomosti a schopnosti nadobudnuté počas
môjho štúdia v zahraničí na slovenskom trhu a nadviazať kontakty na „domácej pôde“, ale dokonca
mi ukázala, že by stálo za to vrátiť sa späť na Slovensko. Stáž, ktorá mala prvotne trvať 8 týždňov,
sa mi predĺžila a dokonca sa momentálne rysuje možnosť, že v spoločnosti budem môcť pôsobiť
dlhodobejšie. Tú, v prípade, že mi bude poskytnutá, rozhodne využijem.
Celková spokojnosť:

Odporúča:

