
Štatút ocenenia  
1. Organizátori ocenenia  
Ocenenie LEAF AWARD vyhlasuje, organizuje a udeľuje občianske združenie LEAF, Karadžičova 16, 
821 08 Bratislava – Staré Mesto. Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je www.leafaward.sk, 
oficiálnou facebookovou stránkou ocenenia je www.facebook.com/leafaward.  

2. Charakteristika ocenenia  
A) 

LEAF AWARD je ocenením pre mladých ľudí vo veku od desať do devätnásť rokov ktorí zaujali svoje 
okolie výnimočnou vnímavosťou voči konkrétnym praktickým výzvam, ktorých riešenie si vyžaduje  

A.) charakterný postoj 
B.) excelentnosť 
C.) podnikavé líderstvo 
D.) občiansku angažovanosť 

Laureátmi budú dievčatá a chlapci so štátnou príslušnosťou „Slovenská republika“ (sú držiteľmi 
slovenského pasu) s rozpoznaným potenciálom byť charakternými osobnosťami, vyznačujúcimi sa 
excelentnosťou, podnikavým líderstvom a občianskou angažovanosťou v privátnej oblasti, ako aj 
v oblasti verejného sektora a vlastným aktuálnym projektom vo fáze realizácie. 

B) 

LEAF AWARD je ocenením pre účastníkov programov neziskovej organizácie LEAF, ktorí zaujali svoje 
okolie výnimočnou vnímavosťou voči konkrétnym praktickým výzvam, ktorých riešenie si vyžaduje  

A.) charakterný postoj 
B.) excelentnosť 
C.) podnikavé líderstvo 
D.) občiansku angažovanosť 

Laureátmi sú občania SR, so štátnou príslušnosťou „Slovenská republika“ s 
rozpoznaným potenciálom byť charakternými osobnosťami, vyznačujúcimi sa excelentnosťou, 
podnikavým líderstvom a občianskou angažovanosťou v privátnej oblasti, ako aj v oblasti verejného 
sektora a vlastným aktuálnym projektom vo fáze realizácie. 

 

LEAF AWARD povzbudzuje k vlastnému rozvoju ako aj k rozvoju svojho okolia 
a prispieva k budúcnosti krajiny tým, že: 

 
A.) identifikuje, oceňuje a podporuje začaté podnikateľské alebo odborné inovatívne projekty 

v spoločensky významnej oblasti (napr. technické,technologické, kreatívne, prírodovedné, 
ekonomické). 
 

B.) identifikuje, oceňuje a podporuje začaté neziskové a verejnoprospešné projekty 
v spoločensky významnej oblasti (napr. sociálne prospešné projekty, komunitné projekty, 



projekty podporujúce sociálnu inklúziu, inovatívne projekty pri riešení spolunažívania rôznych 
sociálnych skupín a zvlášť rómskej otázky a oblasti popísaných v bode 2.c.) tohto štatútu). 
 

C.) vyzýva, oceňuje a podporuje mladých ľudí v rámci LEAF AWARD pri predkladaní kreatívnych 
projektov manifestujúcich spoločensko-etický a odborný potenciál ich predkladateľov so 
zreteľom na ich úspešnú realizáciu, spoločensky aktívny prínos a inovatívnu povahu najmä 

v nasledujúcich alebo príbuzných kategóriách:  
 

1. Kreatívne riešenia a projekty v oblasti podnikania a riadenia.  
2. Nápadité projekty v oblasti rozvoja morálnych hodnôt . 
3. Tvorivé a inovatívne projekty v oblasti prírodných a technických vied.  
4. Inovatívne a tvorivé projekty v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. 
5. Podnetné a inovatívne riešenia pre oblasť vzdelávania. 
6. Tvorivé a inovatívne projekty pre verejnú správu. 
7. Inovatívne riešenia pre oblasť životného prostredia. 
8. Projekty pre podporu miestnej komunity . 
9. Tvorivé projekty pre oblasť starostlivosti o deti a aktívneho využívania voľného času. 
10. Projekty podporujúce iniciatívu a dobrovoľníctvo . 
11. Rómske a sociálne programy. 
12. Programy prehlbujúce spoluprácu rôznych sociálnych skupín. 
13. Projekty v oblasti športu, rekreačného športu, kultúry a umenia. 

3. Nominácie  
A) Nominácie na LEAF AWARD predkladajú do hodnotenia expertnej rady výhradne organizátori 
ocenenia prostredníctvom nominačného výboru.  

Nominačný výbor pozostáva z LEAF Executive Director, LEAF Academy Representative, LEAF 
Programs Alumni, LEAF AWARD Coordinator. 

Nominačný výbor spolupracuje s okruhom ľudí, ktorí dávajú na základe štatútu ocenenia 
organizátorom odporúčania na nominácie v danom ročníku identifikáciou zaujímavých jednotlivcov 
v staršom školskom veku podľa jednotlivých oblastí a kategórií v danej geografickej oblasti.  

Nominačný výbor posúdi prihlásené projekty po formálnej stránke a vyhodnotí ich komplexnosť           
z hľadiska ich etického prínosu, excelentnosti, podnikavého líderstva v danej oblasti a jeho          
potenciálu prispieť k mobilizácii občianskej angažovanosti jeho riešiteľov aj prijímateľov.  

Projekty budú posudzované priamo odborníkmi pre príslušnú oblasť a následne budú predkladané           
na posúdenie Porote LEAF AWARD.  

B) Nominácie účastníkov SPAP (Slovak Pofessionals Abroad Program), DELTA YPP (Young 
Professionals Program)  , IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa) predkladajú príslušní lídri 
iniciatív a programov neziskovej organizácie LEAF podľa vnútorných kritérií jednotlivých iniciatív.  

Na ocenenie LEAF AWARD nemôžu byť nominovaní jednotlivci, o ktorých je známe, že sa podieľajú               
na neetických aktivitách, majú zlú povesť alebo iným spôsobom sú s nimi spojené vážne pochybnosti               
ohľadom ich charakternosti a snahy o osobnú integritu, vyhýbajú sa povinnej školskej dochádzke,             
nespolupracujú a vedome odmietajú akúkoľvek tímovú spoluprácu, odmietajú sa verejne zasadzovať           
za hodnoty spravodlivosti a sociálnej zodpovednosti v osobnom i verejnom živote a ďalej osoby              
spojené s kriminálnou alebo inou podozrivou činnosťou. 
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Na ocenenie LEAF AWARD nemôžu byť nominovaní pracovníci, členovia združenia ani členovia 
správnej rady organizátorov ocenenia. Taktiež nemôžu byť nominovaní pracovníci alebo zástupcovia 
partnerov ocenenia. 

Počet nominácií v príslušnom ročníku ocenenia nie je obmedzený.  

4. Porota  
O udelení ocenenia rozhoduje na základe predložených nominácií Porota LEAF AWARD. Zasadnutia 
Poroty sa zúčastňuje zástupca organizátora ocenenia. 

Porota má minimálne 5 členov, ktorými sú osobnosti spoločenského, kultúrneho, akademického, 
vedeckého a ekonomického života. Členstvo v Porote je dobrovoľné a nie je honorované.  

Členov expertnej rady navrhujú a schvaľujú organizátori ocenenia. Porota sa vytvára na obdobie 
dvoch rokov a jej zloženie je zverejnené na oficiálnej webovej stránke ocenenia.  

Členmi Poroty môžu byť laureáti LEAF AWARD predchádzajúcich ročníkov. Členmi Poroty nesmú byť 
pracovníci, členovia združenia ani členovia správnych rád organizátorov ocenenia, rovnako ani 
pracovníci alebo zástupcovia partnerov ocenenia.  

5. Výber laureátov  
Porota rozhoduje o udelení ocenenia na stretnutí všetkých svojich členov. Porota vyberá laureátov 
ocenenia konsenzom. V prípade, že laureátov nevyberie konsenzom, môže pristúpiť k dopredu 
určenému modelu hlasovania. Organizátori ocenenia majú proti rozhodnutiu Poroty právo veta ak sa 
dodatočne preukáže, že laureát nespĺňa kritériá pre niektorú z monitorovaných oblastí.  

Počet laureátov v príslušnom ročníku nie je obmedzený. Ocenení môžu byť jednotlivci alebo 
ľubovoľne veľké skupiny ľudí. V prípade, že je ocenená skupina, ocenenie za ňu preberá jeden jej 
delegovaný zástupca. Porota môže v príslušnom ročníku ocenenie neudeliť. 

 6. Ocenenie  
Ocenením je jedinečná forma podpory expertnej, technologickej a rozvojovej pomoci pre jednotlivé 
oblasti a kategórie. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a nie je naň právny nárok.  

Organizátori si vyhradzujú právo ocenenie kedykoľvek odňať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré 
bolo ocenenie udelené neboli pravdivé, alebo ak laureát po udelení koná v rozpore s princípmi, za 
ktoré mu/jej bolo ocenenie udelené.  

V oblasti LEAF AWARD za podnikateľské projekty  

je ocenením špecifická forma expertnej podpory tímového alebo individuálneho projektu podľa 
oblasti expertízy oceneného laureáta alebo tímu, prémiová ponuka účasti v niektorom z programov 
LEAF ACADEMY, SPAP (Slovak Pofessionals Abroad Program), DELTA YPP (Young Professionals 
Program)  , IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ročný študijný program podľa vlastného 
výberu alebo iná forma rozvojovej a motivačnej pomoci podľa oblasti záujmu oceneného so 
zreteľom na ďalšie rozvinutie, ukončenie alebo podporenie samoudržateľnosti oceneného projektu 
v hodnote až do 5000 € prípadne podpory projektu v miere potrebnej pre jeho realizáciu.  

V oblasti LEAF AWARD za neziskové projekty  

je ocenením špecifická forma expertnej podpory tímového alebo individuálneho projektu podľa 
oblasti expertízy oceneného laureáta alebo tímu, prémiová ponuka účasti v niektorom z programov 
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LEAF ACADEMY, SPAP (Slovak Pofessionals Abroad Program), DELTA YPP (Young Professionals 
Program)  , IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ročný študijný program podľa vlastného 
výberu alebo iná forma rozvojovej a motivačnej pomoci podľa oblasti záujmu oceneného so 
zreteľom na ďalšie rozvinutie, ukončenie alebo podporenie samoudržateľnosti oceneného projektu 
v hodnote až do 5000 € prípadne podpory projektu v miere potrebnej pre jeho realizáciu.  

V oblasti LEAF AWARD učiteľ 

je ocenením špecifická forma expertnej podpory konkrétneho  projektu individuálneho príbehu 
účastníka programu IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa) podľa oblasti záujmu oceneného 
laureáta (ako technologické či materiálne vybavenie, študijný pobyt, exkurzia, expertná stáž,, 
expertné konzultácie na domácom alebo zahraničnom expertnom pracovisku) v hodnote do 2000€. 

V oblasti LEAF AWARD SPAP  

je ocenením špecifická forma expertnej podpory konkrétneho  projektu individuálneho príbehu 
účastníka programu SPAP (Slovak Pofessionals Abroad Program) podľa oblasti záujmu oceneného 
laureáta (ako technologické či materiálne vybavenie, študijný pobyt, exkurzia, expertná stáž, 
expertné konzultácie na domácom alebo zahraničnom expertnom pracovisku) v hodnote do 2000€. 

V oblasti LEAF AWARD YPP 

 je ocenením špecifická forma expertnej podpory konkrétneho  projektu individuálneho príbehu 
účastníka programu DELTA YPP (Young Professionals Program) podľa oblasti záujmu oceneného 
laureáta (ako technologické či materiálne vybavenie, študijný pobyt, exkurzia, expertná stáž, 
expertné konzultácie na domácom alebo zahraničnom expertnom pracovisku) v hodnote do 2000€. 

Inštitucionálna podpora 

Ocenenie LEAF AWARD je spojené aj s inštitucionálnou podporou jednotlivca alebo organizácie 
(škola, učiteľ, tréner, centrum voľného času, záujmové združenie, klub a pod.), ktorá preukázateľne 
vytvorila podmienky a podporu pre oceneného jednotlivca alebo ocenený tím.  

O oprávnenosti podpory rozhodne vyhlasovateľ ocenenia na základe miery podpory zo strany 
dotknutej inštitúcie, ktorú poskytla vo forme materiálnej, poskytnutím vlastnej infraštruktúry či 
personálnej podpory.  

O jej výške a forme ( napr. modernizácia infraštruktúry, personálna podpora, internship, rozvoj 
a podpora učiteľov formou odborných stáží a pod.) rozhodne vyhlasovateľ na základe odporučenia 
poroty. 

7. Vyhlásenie laureátov a odovzdanie ocenenia  
Organizátori udeľujú ocenenie najviac jedenkrát v kalendárnom roku. Organizátori si vyhradzujú 
právo v príslušnom roku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Ocenenie sa neudeľuje, ak v 
príslušnom ročníku nebudú vhodné nominácie, alebo o neudelení ocenenia rozhodne porota, alebo 
laureát/-i ocenenie odmietne/-u.  

Organizátori vyhlasujú a oceňujú laureátov LEAF AWARD na verejnom podujatí. Verejné podujatie 
komunikuje hodnoty charakternosti, excelentnosti, podnikavého líderstva v identifikovanej oblasti 
a občianskej angažovanosti s ambíciou meniť nefungujúce spoločenské mechanizmy a procesy.  
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8. Rada LEAF AWARD  
Rada LEAF AWARD je okruh ľudí, ktorý pomáha v rozvoji ocenenia a pri organizácii jednotlivých 
ročníkov.  

Rada LEAF AWARD reprezentuje ocenenie na verejnosti a pomáha pri oslovovaní partnerov, 
medializácii ocenenia, získavaní nominácií a pod. 

Členmi rady LEAF AWARD sú výrazné a známe osobnosti verejného života s vysokým morálnym 
a expertný kreditom, ktoré sú lídrami vo svojej oblasti podnikania a odbornej expertízy a sú známe na 
verejnosti vysokou mierou občianskej a spoločenskej angažovanosti.  

Rada bude svojou autoritou pomáhať nominačnému výboru komunikovať hodnoty vyhlasovateľa 
tak, aby pomáhala identifikovať potenciálnych laureátov a nominovaným a oceneným laureátom. 
Rada bude aktívne poskytovať morálnu podporu pri vytváraní komunity potenciálnych lídrov s 
ambíciou atraktívne pretvárať spoločenské prostredie v privátnej oblasti ako aj v oblasti verejnej 
administratívy. 

9. Ostatné  
Tento štatút bol schválený organizátormi ocenenia 16. novembra 2017 
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