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Mladí ľudia 
nevedia, čo chcú 
v živote 
dosiahnuť. 
Nepoznajú svoju 
víziu. 



Vnímate, že novým 
zamestnancom 
chýba chuť, 
motivácia a nie sú 
dobre pripravení 
na kariérny život ?



Postrehli ste, že 
sa mladí ľudia 
nezapájajú do 
inovácie svojho 
regiónu ?



• Zo Slovenska odíde zhruba každý desiaty absolvent 
vysokej školy 

• Na Slovensku sa eviduje od 4,3 % do 7 % nezamestnaných 
absolventov škôl 

• Slovenské školstvo nepodporuje u žiakov rozvoj kritického 
myslenia 

• Žiakom chýbajú základy soft-skills, ako je práca v tíme, či 
prezentačné zručnosti

Slovensko potrebuje proaktívnych 
ľudí v každom kraji



A práve preto je téma  
rozvoja študentov a 

mládeže kľúčová  

 



Predstavujeme vám  
program I AMbitious 

 



Naša vízia
Prepájame proaktívnych 
študentov s inšpiratívnymi 
profesionálmi, ktorí im 
predávajú svoje osobné aj 
kariérne vedomosti a 
skúsenosti, a tým prispievajú k 
prosperite svojho okolia. 
Vytvárame aktívnu komunitu 
študentov, lektorov, mentorov, 
firiem, verejného aj 
neziskového sektora.



Naše hodnoty
Osobnostný rozvoj- usmerňujeme a podporujeme rozvoj študenta. 
Motivujeme ho v jeho smerovaní

Proaktivita- študenti nášho programu sa proaktívne zapájajú do 
prospešných projektov a sami si tvoria tie vlastné

Pomoc druhým- budujme u študenta morálne hodnoty, aby myslel aj na 
druhých 

Líderstvo- správny líder je iniciatívny, pristupuje k veciam zodpovedne, má 
svoj vlastný názor a umenie vtiahnuť ostatných do niečoho, čomu verí 

Inovatívnosť “Thinking out of the box”- učíme študenta kriticky myslieť a 
pozerať sa na veci s novým pohľadom 

Tolerancia- študenti rešpektujú názory druhých a zároveň sú schopní 
vyjadriť vlastné  



• Inovatívny pohľad súčasnej 
generácie, ktorý prispeje k 
prosperite firmy 

• Výchova proaktívnych 
lídrov v rôznych oblastiach 
s víziou a hodnotami na 
Slovensku  

Hlavné prínosy 
pre firmy



Aktivity programu
Mentoringový program 
Mentor je profesionál v konkrétnej 
oblasti, ktorej sa chce študent/ka 
venovať. Okrem toho pomáha 
študentovi/ke rozvíjať svoje schopnosti, 
tvoriť zaujímavé projekty a pozitívne ho/
ju posunúť vpred.  

Výzva s mestom 
Študenti vnímajú negatívne niektoré veci v 
meste, no nevedia ako by ich mohli zlepšiť a 
najmä kto by im mohol pomôcť. Vďaka projektu 
v praxi s mestom môže študent svoj nápad s 
tímom svojich spolužiakov z I AMbitious 
zrealizovať a vytvoriť adekvátne riešenie pre 
mesto.  

Projekt v praxi s firmou 
V tomto projekte sa študenti naučia ako 
fungujú procesy vo firme. Okrem toho 
daná firma zadá študentom konkrétny 
projekt, na ktorom budú s tímom 
pracovať, a tým pomôžu zlepšiť daný 
proces vo firme.  

Dobrovoľníctvo 
Pre rozvoj svojho charakteru, sa študenti 
zapájajú do dobrovoľníckych projektov, ktoré si 
vytvárajú sami so svojím tímom za pomoci 
koordinátorov. Študenti tak získajú iný pohľad 
a zbúrajú svoje predsudky.  



Aktivity programu
Workshopy 
Aby boli študenti čo najviac pripravení 
na projekty v praxi a následne aj na tie 
vlastné, vďaka kvalitným lektorom sa 
teoreticky naučia, “ako na to”.  

Diskusie 
Úspešní a inšpiratívni ľudia zo Slovenska hovoria 
o svojich profesijných príbehoch od ich 
začiatkov až po plány do budúcna. Študenti s 
nimi diskutujú a motivujú samých seba v tom, že 
keď naozaj chcú, všetko je zrealizovateľné.  

Vlastný projekt  
Výstupom celého programu je práca na 
vlastnom projekte, s ktorým študentom 
pomáhajú ich mentori. Vlastný projekt má 
inovovať, zlepšovať, meniť okolie a najmä 
posunúť študenta vpred.  

Debaty 
Vďaka samoštúdiu pri debatách sa 
študenti učia o geopolitických, 
ekonomických a spoločenských témach. 
Na debate musia zastávať názor, ktorý im 
bude určený, a s ktorým častokrát sami 
nesúhlasia. Naučia sa tak lepšie 
analyzovať fakty, argumentovať, kriticky 
myslieť a pozrieť sa na danú problematiku 
z inej perspektívy.



Edukácia verejnosti
Okrem posunu stredoškolákov, sme vytvorili aj projekt verejných 
diskusií pre širokú verejnosť od spoločenských, 
enviromentálnych tém, až po tému automatizácie a robotizácie. 

Kto prijal naše pozvanie?  
Juraj Hipš - špecialista na školstvo, zakladateľ Živica a 
Komenského inštitút 
Sobi.eco - držitelia ceny za najlepší eko biznis na Slovensku 
Tomáš Krišák -  aktivista, špecialista na dezinformácie a hoaxy 
Milan Šimečka - významný prozaik a publicista  
Jozef Kováč - zakladateľ najrýchlejšie rastúceho IT startupu 
Exponea  

a ďalší



Prepojenie s mentormi
4 veci, ktoré Dávid získal vďaka mentoringu s Martinom:  

• Stáž v softvérovej spoločnosti Revolware 
• Nastavenie timemanagementu “Ako si zariadiť čas aby som stihol všetko 

to, čo chcem.” 
• Prax v odbore, ktorému sa chcem venovať “Úspešné odovzdanie projektu, 

do ktorého som sa mohol vďaka mentorovi zapojiť a dokončiť ho.” 
• Veľa vedomostí a široký prehľad ,,V čomkoľvek sa chcem zlepšiť, vždy mi 

poradí a dá mi príležitosti, kde si tieto zručnosti môžem zlepšovať a 
aplikovať.’’

4 veci, ktoré Mary získala vďaka mentoringu s Majkou:  
  

•  Nahliadnutie do digitálneho marketingu v Google Slovensko  
• Výber vysokej školy ,, Majka mi pomohla s výberom VŠ, pretože ma spájala s 
ľuďmi, ktorí študujú na rôznych školách a povedali mi svoj pohľad na ne. ‘’ 

• Napísanie kvalitného CV ,,Keďže študovala v zahraničí, pomohla mi s tým 
ako správne napísať CV a motivačný list na vysokú školu.’’ 

• Dodanie odvahy ,,Začala som byť viac odvážna a vytvorila som svoj vlastný 
eko-projekt, v ktorom vzdelávam deti na základných školách o ekológii.’’

Martin Hrabovec, zakladateľ softvérovej spoločnosti Revolware

Mária Takáčová,Grow with Google Slovensko Associate

https://www.facebook.com/growwithgoogle.sk/?__xts__%5B0%5D=68.ARAPW6AlnAZEHTk-O5CqpOc0JSPZ8clebFMoPljyDkmrxZSr-_wuPOWZ7YHeE3gtH1_o63iI59I3Iko82DTvPZdDkbYJqHHVSo65NsEv2CGnfJJvjpSU942lHrARkh6_H6G9xRrd33G_lyuiP1jJJ76puuW9ninPlSsH-HOzBmV2AxtUsv0w3OqJ-jLp9tbxfEYSp7fjUFdoERxfq4Kt5rLrRCHx0CRvNA27gz6j0sm07IYeHvASl2LGJ2SLgMIaMTvhKnfQsUZbk3bxj-w2vu_yTthcLukWFTXlk0zYMXS5BAIfar4lwz2DK1uxbQFTKlPaDMVq3J6LBiNXiF_NRA&eid=ARDwCTAp_YcnNomkxjaGpRge5PdxkuOLs-U66I0QPpOEhXobOW81P3JskciyY5huE91hfr3uQQEOm_ke


Revitalizácia ulice  
                                    meste Trenčín 

v

I AMbitious učí taktiež študentov komunikovať s 
verejným sektorom, vyjadrovať svoj názor, učí ich byť 
aktívnymi vo svojom meste, pracovať v tíme a 
realizovať svoje nápady. 

Naši študenti sa pozreli na Ulicu 1. mája v Trenčíne a s 
využitím svojej fantázie navrhovali jej zmenu na 
kreatívny a kultúrny priestor pre študentov a širokú 
verejnosť. Počas dvoch mesiacov absolvovali tri 
stretnutia na Mestskom úrade v Trenčíne. Venovali sa 
práve Ulici 1. mája, ktorou za zaoberá aj hlavný 
architekt mesta, Martin Beďatš. Mesto v tomto roku 
dá vypracovať architektonickú štúdiu na zmenu tohto 
verejného priestoru. Študenti svoje práce prezentovali 
pred zástupcami mesta a Trenčianskym 
samosprávnym krajom.



Teória v praxi    firmáchvo

Marketingový 
projekt s 
bezobalovým 
obchodom 
Bezobalis, kde 
študenti pracovali 
na tvorbe 
marketingovej 
stratégie.  

Projekte v praxi s 
reklamnou agentúrou 
ST/ARTS s názvom 1000 
statočných, v ktorom 
naši študenti dostali za 
úlohu tvorbu webstránky 
a videa pre kampaň na 
podporu onkologických 
pacientov.

IT projekt s firmou 
Progresio. Študenti 
pracovali na zadaní, 
ako sa môže Progresio, 
firma, ktorá sa 
zameriava na tvorbu 
webov a aplikácií, 
odlíšiť od konkurencie.



Búranie predsudkovpomoc druhým 

Projekt pre hendikepované deti Projekt pre bezdomovcom v DePaul



Čo program dal našim 
študentom ?   



Príležitosti  
“V I AMbitious sa veľa rozprávame a pýtame. A čo ma veľmi baví je, že to nekončí 
len pri slovách. Človek spomenie, že by sa o niečom chcel viac naučiť a mesiac na 
to sa s tým už učí pracovať a získava soft skills. Program mi ukázal, že keď chcem, 
tak to ide a pomohol mi začať s veľa vecami, do ktorých by som sa možno bez 
programu nepustila.“  
                                                          (Vaszília Bartošová, študentka) 

Hodnoty   

Na programe si vážim nepísané pravidlo hodnôt. Aj keď to nikto od nikoho 
nevyžaduje, cítiť pokoru a vďačnosť. Cítiť odhodlanie, dobrovoľníctvo, nezištnosť 
a ochotu. To je veľmi vzácne. Z workshopov sa vždy snažím zobrať si čo najviac 
nielen do nasledujúceho týždňa, ale do celého života. 

                                     (Karolína Kiripolská, študentka)

Skúsenosti 
Množstvo informácií, uvedomení a samozrejme skvelých ľudí. Dostal som viac, 
ako som chcel. Keď som sa pred rokom prihlasoval veril som v to, že stretnem 
fantastických ľudí, ale že dostanem také skvelé priateľstvá, neskutočné 
množstvo príležitostí a skúseností v reálnom svete, nie len teoreticky, som 
naozaj nečakal. 
                                                              (Dávid Oravec, študent)  



Vedomosti 
I AMbitious mi dalo veľmi veľa do budúcnosti. Vďaka workshopom viem, ako si 
správne napísať CV a motivačný list, ako zistiť aká som osobnosť, ako pracovať v 
tíme, správne si zorganizovať čas a veľa iných zaujímavých zručností.  
                                                        (Mariana Černejová, študentka)  

Spätná väzba  
Nie vždy som sa správal, ako by sa od inteligentného chalana s mojím talentom 
patrilo. Spätná väzba, ktorú som získal v programe či už od môjho mentora, 
spolužiakov alebo lektorov mi to dala poriadne pocítiť. Aj keď som zo začiatku 
pociťoval hnev a rolu si zahralo aj ego, donútilo ma to vstúpiť do seba a 
prehodnotiť svoj prístup k určitým hodnotám, zásadám a zvykom, ktoré som 
mal. Naučil som sa kritickejšie pristupovať k svojej osobe a za to som veľmi rád.  

                                           (Samuel Ivan, študent)

Tímová spolupráca a leadership  
I AMbitious mi ukázal ako byť prospešným členom tímu a leaderom. V škole 
sme mali zadaný projekt a moja skupina ma poverila pozíciou lídra. Bola som 
prekvapená, ale pustila som sa do toho naplno a využila všetko, čo som sa z 
prednášok, diskusií a projektov v I AMbitious dozvedela. Nakoniec projekt vo 
firme dopadol nad moje očakávania a aj vďaka tejto skúsenosti som začala 
veriť svojim schopnostiam.  
                                                           (Adriána Tibenská, študentka)  



Sebarozvoj 
Chýbal mi pocit vedieť, že tam kam idem, to naozaj nebude márne a každé jedno 
stretnutie bude stáť za to. Chcela som spoznať nových ľudí, nadviazať nové 
priateľstvá a vytvoriť si pekné spomienky - nemala som žiadne očakávania, ani 
som poriadne nechápala, kto je to mentor, no a… zrazu viem, čo je to druhý pilier, 
prečo môj životopis nebude dlhší než jedna strana, či to, ako odhaliť nepodarený 
marketingový ťah. Vďaka I AMbitious som objavila prácu, ktorej sa chcem v 
budúcnosti venovať a celkovo myslím, že som na dobrej ceste byť človekom, akým 
som vždy chcela byť.  
                                                            (Anna Porubanová , študentka)  

Odhodlanie 
I AMbitious mi dalo nových priateľov a pocit, že niekam patrím, pretože sme 
všetci na jednej vlne, tí tzv. "premotivovaní". Program mi ukázal spôsoby, ako sa 
dá komunikovať s ľuďmi z mestského úradu a zlepšiť niečo vo svojom meste.      
I AMbitious mi poskytlo možnosti robiť dobrovoľníčku na rôznych eventoch, kde 
som sa naučila nové veci. Naučila som sa zvládať veľa povinností. Vďaka I 
AMbitious som odhodlanejšia a otvorená novým možnostiam, na ktoré by som 
si predtým zrejme netrúfla. Uvedomila som si, že formulka „follow your dreams“ 
môže síce byť klišé, no určite je na tom aj kúsok pravdy.  
                                                         
                                                                (Diana Petríková, študentka)  



• Osobný rozvoj

Prínosy programu 
pre študentov

• Sieť kontaktov ambicióznych 
študentov a inšpiratívnych 
profesionálov z praxe

• Nájsť v sebe pozitívneho lídra pre 
spoločnosť

• Prednášky skúsených lektorov a 
diskusie s inšpiratívnymi ľudmi

• Zlepšenie soft-skills v otázkach 
time managementu, kritického 
myslenia, práce v tíme či 
prezentačných zručností 



• Sebarozvoj 
• Dobrovoľníctvo & morálne hodnoty 
• Timemanagement & Prokrastinácia 
• Prezentačné & komunikačné zručnosti 
• Kritické myslenie 
• Práca v tíme 
• Marketing 
• Inovácie v technológiách 
• Finančná gramotnosť 
• Projektový management 
• Tvorba vlastného projektu 
• Pozitívne líderstvo  
 

Preberané okruhy tém



Kam sa posúvame?



Expanzia do ďalších krajov
Kvôli vysokému záujmu študentov z celého Slovenska, sa 
program I AMbitious posúva do štyroch ďalších krajov.

• Trenčiansky kraj 
• Trnavský kraj 
• Banskobystrický kraj 
• Nitriansky kraj  
• Žilinský kraj 

Kde nájdete budúci rok náš program?



Za podporu ďakujeme partnerom a lektorom z nasledujúcich organizácií:

Mediálny partneri:  



Ďakujeme za Váš čas  
Budeme radi, ak nás budete kontaktovať 

+421 948 021 602 alebo terezia@iambitious.sk 
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