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Čo z toho?
➔ Formulácia vlastných názorov a lepšia argumentácia

➔ Diskusia s ďalšími spolužiakmi o témach, ktoré bežne nerozoberáte

➔ Vzťahy v skupine spolužiakov postavené na dôvere

➔ Stretneš sa s dielami (nielen knihy), ktoré ti pomôžu odpovedať na 
otázky: Kto som? Aké sú moje hodnoty? Aký je zmysel života? Čo je 
pravé priateľstvo? Ako pracovať s predsudkami? Ako prejsť cez ťažkú 
životnú situáciu? Ako pracovať so svojím vlastným strachom?

➔ Zvládneš prečítať/vidieť a reflektovať 22 významných diel našej a 
svetovej kultúry, ktoré formovali velikánov.



Ďalšie benefity
➔ Budeš vidieť svoje zlepšenie čítania s porozumením a kritického 

myslenia, pomocou oficiálnych testov, ktoré neznámkujeme

➔ Vyskúšaš si testy, ktoré sú bežnou súčasťou prijímacích skúšok na VŠ 
na Slovensku aj v zahraničí (SCIO test, Test kritického myslenia)

➔ Budeš dostávať newsletter od Akadémie s inšpiráciou na ďalšie diela

➔ Záverečný certifikát

➔ ,,Veľký deň” Akadémie online alebo v kaštieli Ivanka pri Dunaji

➔ Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží



Čo hovoria študenti?
,,Keď som do programu vstupovala, 
netušila som, čo znamená kriticky 
myslieť. Váš program mi dal šancu 

sa naučiť základy kritického 
myslenia + spoznať nádherné diela. 
Prostredníctvom tohto projektu sa 

zlepšila budúcnosť mnohým 
študentom, vrátane mňa.”

-absolventka Anna, Trebišov

,,Akadémia ma naučila počúvať. Znie 
to zvláštne, ale je to tak. Prijímať 

názory iných mi vždy robilo problém, 
avšak po absolvovaní Akadémie, 
vidím na sebe obrovské zmeny. 

Vďaka!”

-absolventka Liana, Nitra



Cena programu pre študenta

 160 eur

128 eur

96 eur 40% štipendium
(-64 eur)

20% štipendium
(-32 eur)

Skutočná hodnota programu na študenta je 800 Eur. Cenu 160 eur vieme ponúknuť iba vďaka 
získavaniu grantov a darov od sponzorov. Ak by si študent mal kúpiť iba všetky diela v programe, 
stálo by ho to 160 eur.
 

Pre školský rok 2022/2023 zvažujeme tieto štipendiá:

Možnosť dvoch splátok
(október + november):
48 eur + 48 eur

Možnosť dvoch splátok 
(október + november):
64 eur + 64 eur



160 eur za 25 seminárov* = 3,2 Eur za 45 minútovú hodinu, 
čo je aj:

1.5 x 2 x 1 x 

alebo alebo

*Jeden seminár Akadémie trvá 90 minút.



Na iných kurzoch platíš školné + kupuješ si navyše 
knihy.

V Akadémii máš jedno školné a všetky študijné 
materiály (aj testy) v cene.



O štipendium môžeš požiadať
priamo v prihláške.

Akadémia nepožaduje žiadne formálne dokumenty 
o príjmoch či prospechu.

Možnosť požiadať o 2 splátky školného.



Prihlasovanie má štyri časti

1. Prihlasovanie u učiteľa = študent sa prihlási u svojho učiteľa, 
ktorý bude viesť klub Akadémie na škole.

2. Registrácia = Akadémia vytvorí študentovi konto v online 
knižnici, študentovi príde na mail link na online knižnicu.

3. Vyplnenie prihlášky = študent vyplní do 30. septembra 
prihlášku do programu priamo v online knižnici (osobné údaje 
študenta a zákonného zástupcu, možnosť požiadať o štipendium a splátky, súhlas 
so spracovaním osobných údajov).

4. Školné = študent uhradí výsledné školné najneskôr do 31. 
októbra 2022.

Do 21. septembra

Po 21. septembri

Do 30. septembra

Do 31. októbra



Prvé semináre začnú v týždni 
od 3. októbra 2022


