
Ako napísať dobrú prihlášku na letné programy a Week in Business 

Ahojte, ak sa chystáte uchádzať sa o štipendiá na letné programy v zahraničí, tak vám v prvom rade 
ďakujeme za záujem sa rozvíjať. :) 

Skôr, ako začnete svoju prihlášku vypĺňať, odporúčame si nájsť pohodlné miesto a vyhradiť si aspoň 30 
minút, nech si viete odpovede dostatočne premyslieť. Vaše aktivity a záľuby nás naozaj zaujímajú, nebojte 
sa teda pochváliť. 

✔️ Osobné údaje 

Samotná prihláška potom začína osobnými údajmi. Na spracovanie prihlášky budeme potrebovať od 
každého uchádzača vedomý súhlas so spracovaním osobných údajov. Nejedná sa o nič hrozné, budeme 
potrebovať vedieť email a tel. číslo v prípade potreby kontaktovania, potom ešte meno a mesto, ale zviera 
a vec si už môžete nechať pre seba :) 

✔️ Motivácia 

Bude nás zaujímať prečo máte o letné programy záujem, ale aj prečo si myslíte, že by sme si mali vybrať 
práve vás. Ide nám v tomto prípade teda najmä o pochopenie vašej motivácie, ale aj toho, čo od programu 
očakávate. Chceme vedieť, ako vám daný program “zapadá do plánov” a sedí s tým, čomu sa teraz 
venujete.  

Pri Yale a Notre Dame hľadáme akademicky silných študentov, s dobrými študijnými výsledkami a 
úspechmi v akademickom odbore aj nad rámec školy.  

Program na ALA majú okrem líderstva aj sociálny rozmer. Skúsenosti, alebo záujem o oblasť 

spoločenského podnikania (social enterpreneurship), alebo spoločensko-prospešných a dobrovoľníckych 

aktivít budú preto výhodou.  

Week in Business je viac zamerané na podnikavé líderstvo ako také, výhodou je, ak má už študent 
skúsenosti s podnikaním, alebo vytváraním vlastných projektov. 

✔️ Úspech 

Taktiež sa pýtame na jeden z vašich úspechov, ktorý si myslíte, že je najviac relevantný vzhľadom na 
program, na ktorý sa hlásite. Chápeme, že cestu za úspechom nevyhnutne sprevádzajú aj zlyhania, 
nerobte si teda ťažkú hlavu, ak máte pocit, že úspechov nemáte veľa. Ako úspech sa dá pokladať viac 
menej hocičo, čo ste dosiahli s vynaložením nejakého úsilia a výsledok vás teší. 

✔️ Čo si z programu odnesiete pre seba  

Posledné povinné otázky sú zamerané na to, čo si z programu plánujete odniesť. Ako plánujete využiť, to 
čo sa počas programu naučíte pre svoj ďalší rozvoj? 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lne_podnikanie


 

 

✔️ Čo  po programe pripravíte pre druhých 

Tento rok od ľudí podporených v rámci letných štipendií vyžadujeme aj čosi naspäť. Počas letných 
programov nasajete kopec nových informácií a získate jedinečné skúsenosti, boli by sme radi, ak by ste sa 
s nimi podelili s ostatnými.  

Porozmýšľajte, ako pretavíte nadobudnuté skúseností do praktickej podoby v prospech svojej 
komunity, alebo iných študentov späť doma na Slovensku.  Možno zorganizujete besedu, alebo 
diskusiu, vytvoríte náučný projekt, natočíte video, alebo vymyslite niečo vlastné, kde využijete 
nadobudnuté skúsenosti. Zaujíma nás, akú predstavu máte o tomto “GIVEBACK” ešte  pred príchodom na 
samotný program, hoci chápeme, že toto sa môže zmeniť podľa toho, čo počas programu zažijete.  

Pri programe A Week in Business budeme v tejto časti prihlášky požadovať predstavenie jedného, 
alebo dvoch nápadov na projekt, alebo business ktoré by si chcel-a  zrealizovať.  

Tieto projekty potom budeš môcť ďalej konzultovať a rozvíjať s tvojim tútormi na Week in 
Business. Dostaneš tak feedback od komunity Slovákov, ktorú v rámci Week in Business navštíviš.  

 Premysli si hlavne business, alebo digital stránky tvojho projektu, pretože v týchto oblastiach 
budú mať tvoji tútori najviac skúseností.  

✔️ Na záver 

Nasledujú dve dobrovoľné otázky, kde nám môžete napísať alebo poslať čokoľvek, čo si myslíte, že je 
relevantné. 

A keď už budete s prihláškou spokojní, kliknite a odošlite nám ju. Následne vám príde potvrdenie prihlášky. 
Ak sa nás budete chcieť po odoslaní prihlášky niečo opýtať, pošlite nám mail na: student@leaf.sk alebo 
nám zatelefonujte na kontaktné telefónne čísla: +421 905 105 078 (Juraj) alebo na +421 908 797 666 
(Veronika). 

Držíme vám palce! 
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