
Urob prvý krok k svojmu úspechu 
Je len na tebe či uchopíš príležitosť 
 
 
Manageria Leadership Program (MLP) je kľúčovou aktivitou neziskovej organizácie 
Manageria.  Jeho poslaním je podporiť mladých študentov, budúcich lídrov, v realizovaní ich 
cieľov a snov, napríklad všímať si a meniť veci okolo seba k lepšiemu.  
 
Študenti absolvujú rôzne tréningy a rozvíjajú zručnosti, ktoré budú v pracovnej praxi 
potrebovať. Stretávajú sa s ľuďmi z biznisu, koučami a mentormi, ktorí s nimi diskutujú, 
pomáhajú im nájsť cestu, ktorou sa chcú po skončení školy uberať a pripraviť sa na ňu tak, 
aby boli úspešní. MLP nedáva študentom ďalšie odborné vzdelávanie, je to skôr „škola 
života“ pre tých, ktorí majú ambície a chcú niečo dokázať. 
 
V MLP sú študenti vedení k tomu, aby nečakali až do piateho ročníka, ale už oveľa skôr sa 
zamýšľali nad svojou kariérou. Prostredníctvom mentoringu a stáží sa im v Managerii snažia 
sprostredkovať reálnu skúsenosť s tým smerovaním, ktoré si zvolili, aby zistili, či je to 
naozaj to, čo chcú v živote robiť. Nikto nikoho nevodí za ruku, nerobí pre študentov 
sprostredkovateľa pri hľadaní práce, ale vytváraný je im priestor. A pokiaľ sú schopní 
a aktívni, vedia tieto príležitosti uchopiť a využiť ich. 
 
Ako sa do Managerie dostať? Teraz je ten správny čas. Od februára do 14. apríla beží nábor 
do MLP. Životopisy môžu študenti zasielať do 14. apríla 2013 na adresu 
nabor@manageria.org. Formuláre sú k dispozícii na webovej adrese www.manageria.org v 
sekcii MLP. Veľa aktuálnych informácií sa dozvieš aj na Facebooku Managerie. 
 
Aktuálny nábor je niečím špeciálny. Je masívnejšie orientovaný na neekonomické univerzity 
a fakulty, teda aj na tvoju STU! Ak sa pozrieš na dnešný svet biznisu, tak mnoho lídrov nemá 
vyštudované len ekonomické smery. Preto Manageria otvorila jeho brány všetkým 
študentom, nezávisle na odbore, ktorý študujú.  
 
Tento rok má MLP ambíciu prilákať viac študentov zo sveta technológií a práva, pretože 
v týchto odboroch tiež drieme líderský potenciál, ktorý Slovensko potrebuje. Každý veľký 
úspech začína malým projektom. V Managerii sú ochotní podporiť ťa a podať ti k nemu 
pomocnú ruku. 
 
Viac info na www.manageria.org 
Facebook: http://www.facebook.com/Manageria 
 
(sad) 


