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ALEXANDER JAKUBČO
Je absolventom pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského. Počas štúdií
absolvoval úspešne stáž na Ministerstve
obrany v kancelárii štátneho tajomníka,
Slovak Telekome, TASR a rok pracoval ako
lektor slovenského jazyka ako cudzieho
jazyka a učil na škole pre nadané deti. V roku
2014 bol finalistom celoslovenskej súťaže o
najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý
Amos. V programe TFS slúžil pre deti z
rómskej osady v Stráňach pod Tatrami. Cez
osobný mentoring a úprimné rozhovory s
Antonom Zajacom sa dostal k príležitosti
absolvovať jazykový kurz v San Diegu. Na
záver programu bol na stáži na Ministerstve
školstva, kde prinášal nažité skúsenosti z
terénu. Momentálne pokračuje v kariére
učiteľa.

VERONIKA KLINDOVÁ

IGOR ANDRÉ

SOŇA KOREŇOVÁ

Vyštudovala žurnalistiku. V Transparency
International Slovensko spolupracovala na
projekte monitoringu transparentnosti v
zdravotníctve, tejto oblasti sa ďalej venovala
ako novinárka v časopise Trend. Cez program
Teach for Slovakia učila na základnej škole v
Levoči a v bratislavskej Vrakuni. Práve tu
zažila, ako sú mladí ľudia vystavení
pôsobeniu diskusií a komentárov na kľúčové
témy na socialnych sieťach. S kolegami z
Teach for Slovakia v roku 2017 založila
iniciatívu #somtu, ktorá sa snaží o kultivované
diskusie na Facebooku. Pracuje ako
komunikačná a marketingová manažérka
Teach for Slovakia.

Absolvoval štúdium politológie na fakulte
Univerzity Komenského. Od štátnej úrovne
navrhovania riešení pre zlepšenie oblasti
vzdelávania rómskych detí sa cez
mimovládny sektor dostal až k programu
Teach for Slovakia. Mal to privilégium učiť
prevažne rómske deti v Nálepkove na Spiši.
Ostal verný téme – v spolupráci s tímom
splnomocnenca vlády SR pre podporu
najmenej rozvinutých okresov Antonom
Marcinčinom rozbehol program svojpomocnej
bytovej výstavby a sociálneho podnikania pre
marginalizované komunity v okrese
Kežmarok. Miluje slovenské hory, rád
spoznáva zabudnuté zákutia Slovenska.

Soňa študovala politické vedy na UCM
v Trnave. Na univerzite spoluzakladala
pobočku Erasmus. Po škole plánovala vstúpiť
do regionálnej politiky, dala prednosť Teach
for Slovakia. Absolvovala Professional
Fellows Program na rozvoj občianskej
spoločnosti. Pracovala v Iuvente a vypomáha
mladým talentovaným rómskym ľuďom vďaka
Divým makom. Dnes vedie svoje organizácie
Cesta mladých, Edubox a pracuje ako
analytička na úrade splnomocnenca pre
rómske komunity.

LUCIA IVICOVÁ

MICHAL BOŽÍK

Prešovčanka, ktorá 6 rokov motivovala
mladých v meste k aktivite, záujmu o verejné
dianie a cez neformálne vzdelávanie
inšpirovala žiakov k práci na sebe. Ťahala ju
myšlienka, že my, mladí, sme generácia,
ktorá sa pomaly stane hlavným hýbateľom v
spoločnosti, a preto musí na sebe makať.
Rozhodla sa preto aj sama na sebe
intenzívne makať v programe TFS, kde cez
prácu učiteľky matematiky v škole v rómskej
osade, všetky školenia, podporu mentora a
stretnutia so zaujímavými ľuďmi získala
mnoho vedomostí, zručností a hlavne
formovala svoje postoje, čo momentálne
využíva a prináša v súčasnej práci na
Ministerstve školstva ako poradkyňa štátneho
tajomníka.

Michal Božík sa dlhodobo venuje výskumu
videohier. Vyštudoval psychológiu a počas
štúdia natočil dokumentárny film Cesta
Hrdinu. Po skončení štúdia sa rozhodol
investovať do svojho profesionálneho rastu v
programe Teach for Slovakia. Prvý rok
pôsobil v Poprade a druhý rok v Malackách,
kde tiež viedol krúžok počítačových hier. V
súčasnosti pôsobí ako herný dizajnér v
spoločnosti Pixel Federation a vedie projekt
Vĺčatá.sk. Publikuje články a prednáša o
videohrách vo vzdelávaní. Zručnosti, ktoré
získal v Teach for Slovakia, využíva pri
manažovaní redakcie portálu Vĺčatá, pre ktorý
má veľké sny - aby prinášal rodičom a
učiteľom potrebné informácie o všetkých
typoch médií, aby pomáhali ich deťom rásť.

ANEŽKA KARĽA
Študovala právnickú fakultu na Trnavskej
univerzite a počas týchto štúdií vzdelávala
ako dobrovoľníčka odsúdených v mužskej a
ženskej väznici. Počas strednej a vysokej
školy viedla stretká a formovala mladých u
Saleziánov a v UPeCe. V rámci Teach for
Slovakia pracovala na Základnej škole v
Plaveckom Štvrtku a Šarišských
Bohdanovciach. Aktuálne je jednou z prvých
ambasádorov TFS a ostala pracovať v
neziskovom sektore - v rámci OZ Eduma na
budovaní kritického myslenia u žiakov a
študentov. Rovnako sa venuje scitlivievaniu
spoločnosti a poukazovaniu na výzvy
školstva, nerovnosti vo vzdelávaní a
problémoch v menej rozvinutých regiónoch
cez médiá.

ROMAN VEVERKA

SLÁVKA HEŽELYOVÁ

ZUZANA VEVERKOVÁ

Študoval na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci,
kde sa venoval akademickej debate a vyhral
cenu o najlepšieho rečníka Slovenskej
debatnej ligy 2008. Ukončil teológiu na
Univerzite Karlovej v Prahe, kde viedol aktivity
pre chlapcov v evanjelickom cirkevnom zbore.
V Teach for Slovakia pôsobil ako účastník v
prvej kohorte a snažil sa rozvíjať vzdelanie a
charakter detí v Poprade. Vďaka dvom rokom
intenzívneho osobnostného a profesionálneho
rozvoja v programe sa dnes teší, že je
mentorom pre ďalších účastníkov v programe
a nadobúda ďalšie cenné skúsennosti v
oblasti koučingu a mentoringu, ktoré sa mu
zídu v rôznych oblastiach. Vedie tiež Klub
riaditeľov partnerských škôl Teach for
Slovakia.

Absolvovala medzinárodný IB program na
Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave a
študovala Bunkovú biológiu na University of
Edinburgh. Vedu opustila, aby sa venovala
téme vzdelávania. Po univerzitnom štúdiu
nastúpila do Teach for Slovakia, kde učila na
základnej škole v Nálepkove. Momentálne učí
pre organizáciu Edulienka.

Študovala na bilingválnom Evanjelickom
gymnáziu v Tisovci. Láska k jazykom ju
zaviala späť do Banskej Bystrice, jej rodného
mesta, kde absolvovala štúdium tlmočníctva a
prekladateľstva. Vyštudovala tiež teológiu na
Univerzite Karlovej, kde okrem intenzívnej
práce s mladými v miestnom cirkevnom zbore
(napr. ako dirigentka spevokolu) mala tiež
možnosť niekoľkokrát sa zúčastniť na
archeologických vykopávkach v Izraeli skrz
katedru Starého zákona. V Teach for Slovakia
mala možnosť spoznať široké spektrum
slovenského školstva, kde sa najprv venovala
deťom z nultého ročníka v Huncovciach a
neskôr štvrtákom v Poprade.
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TOMÁŠ HORVÁTH

Študoval európske štúdiá na FSEV Univerzita
Komenského v Bratislave a v rámci študijného
pobytu aj na University of Groningen v
Holandsku. Niekoľko rokov pracoval v
mimovládnom sektore, kde sa venoval
fundraisingu, vedeniu dobrovoľníkov a
organizovaniu viacerých ročníkov
medzinárodnej konferencie Stredoeurópske
fórum. Tomáš rád píše, fotografuje a cestuje
vlakom. Už druhý rok učí na základnej škole v
Markušovciach, kde sa okrem iného
sústreďuje na budovanie charakteru u detí ktoré už pod jeho vedením vyhrali po prvý krát
v živote súťaž. Dnes je súčasťou tímu Change
for Slovakia a pracuje na ZŠ Narnia.

PAVLA SOLIVARSKÁ
Stala sa niekoľkonásobnou majsterkou
Slovenska v atletike v behoch na 1500 m a
3000 m cez prekážky. Reprezentovala
Slovensko na Majstrovstvách Európy
družstiev, ako aj na juniorských
Majstrovstvách Európy, kde obsadila 12.
miesto v behu na 3000 m cez prekážky a
vytvorila slovenský juniorský rekord. Na
základe športových výsledkov dostala
štipendium na štúdium v USA. Neskôr
študovala teológiu a náboženské štúdia v
Belgicku na KU Leuven. Na ZŠ v Malackách
využívala svoju neskutočnú energiu a vášeň
pre dosiahnutie čo najväčšieho pokroku u
svojich žiakov. Pôsobila v organizačnom tíme
Teach for Slovakia, aktuálne je na materskej
dovolenke.

ARNOLD KISS
Arnold vyštudoval medzinárodné vzťahy a
sociálnu psychológiu na Slovensku, v
Holandsku a v Belgicku. Počas štúdia založil
a viedol niekoľko študentských organizácií a
zároveň pracoval ako lektor cudzích jazykov.
Zapojil sa do historicky druhého ročníka
programu Teach for Slovakia. Pracuje ako
tréner mäkkých zručností a tiež je aktívny
sociálny inovátor. Rozbieha projekt
GreenPower, ktorý má za cieľ transformovať
technické vzdelávanie na Slovensku. Pôsobí
aj v iniciatíve #somtu a ako ambasádor
programu Teach for Slovakia. Minulý rok bol
prizvaný do komisie Detský čin roka.

MÁRIA LEITNEROVÁ
študovala medzinárodné vzťahy na
Ekonomickej univerzite v Bratislave a vo
Fínsku. Pred TFS pôsobila v diplomacii ako
ekonomický atašé na britskom
veľvyslanectve. Zároveň ako dobrovoľníčka
pôsobila vo viacerých organizáciách - v
dobrovoľníckej skupine Vŕba na onkológii, ako
mentor VŠ študentov v Kolégiu Antona
Neuwirtha či v programe Buddy pre deti z
detských domovov. Vďaka tejto skúsenosti sa
rozhodla prejsť naplno do oblasti vzdelávania.
Je aktívnou členkou Spoločenstva Ladislava
Hanusa. Aktuálne vedie ambasádorský
program Teach for Slovakia, ktorý spája
absolventov programu. Pôsobí tiež ako
mentorka a lektorka.

LENKA KOŽÁROVÁ

ERIK TOMÁSCH

TERÉZIA
HOCHMUTHOVÁ

Študovala politológiu na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach s ročným štúdiom
na jednej z najväčších univerzít v Poľsku.
Popri štúdiu sa intenzívne venovala
mládežníckej politike a dodnes pôsobí v
organizácii Nová Generácia, kde sa snaží
prinášať myšlienky pre víziu lepšieho
Slovenska. Po škole krátko pôsobila v IBM a
neskôr v Európskom parlamente v Bruseli.
Spoznala situáciu slovenského školstva
spoza katedry v dedinke Ždaňa pri Košiciach.
Svoje poznatky a skúsenosti zúročuje dnes
na úrade VÚC Košice, kde sa venuje
regionálnej politike.

Po absolvovaní nemeckého bilinguálneho
gymnázia v Poprade študoval ekonómiu na
Technische Universität a Freie Universität
v Berlíne. Počas bakalárskeho štúdia bol
držiteľom štipendia od nemeckej výmennej
organizácie DAAD. Popri štúdiu absolvoval
stáž v German Institute For Economic
Research a pracoval ako tútor na Humboldt
Universität. Do programu Teach for Slovakia
sa zapojil preto, aby lepšie spoznal prekážky,
ktorým čelia rómske deti, prostredie v ktorom
vyrastajú a ako vnímajú svet. Jeho víziou je
byť súčasťou zmien v slovenskom školstve
práve pre zlepšenie šance na úspech
rómskych detí. Dnes pôsobí ako mentor a
vedie Klub riaditeľov partnerských škôl Teach
for Slovakia.

Študovala sociológiu a sociálnu antropológiu
na Univerzite Karlovej v Prahe a vo švédskom
Goteborgu. Pracovala v pražsko- anglickom
kníhkupectve Big Ben, venovala sa
dobrovoľníckej práci ako lektorka programu
Fair Play na školách organizácie Amnesty
International, vypomáhala v hospicových
zariadeniach a na oddelení detskej onkológie.
V rámci štúdia sociológie sa podieľala na
viacerých výskumných projektoch, organizácii
konferencií a kolokvií. Počas doktorátu si aj
vďaka vedeniu bakalárskeho kurzu uvedomila
praktický význam vzdelávania, čo ju spolu s
túžbou vrátiť sa na Slovensko priviedlo do
Teach for Slovakia. Dnes sa venuje
dizajnovaniu tréningovéh programu pre
účastníkov Teach for Slovakia.

MARTINA KOŽÁROVÁ
Rodená Košičanka vyštudovala sociálnu
prácu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.
Popri štúdiu sa aktívne zaujímala o
spoznávanie sociálnych problémov na
Slovensku, pôsobením v rôznych
organizáciách ako Červený kríž alebo Nová
Generácia. Počas vysokej školy sa aktívne
venovala organizovaniu a realizovaniu
medzinárodných výmen pre sociálne
znevýhodnenú mládež. Realitu slovenského
školstva spoznávala v Turni nad Bodvou. Po
absolvovaní programu bola v tíme, ktorý
viedol k víťazstvu Rastislaa Trnku v Košickom
samosprávnom kraji. Aktuálne pôsobí ako
asistentka župana VÚC Košice.

JÁN SMOLKA
Narodil sa v kráľovskom meste Zvolene, kde
vyrastal v mládežníckom hokejovom mužstve
a skautskom hnutí. Po maturite na
bilingválnom gymnáziu v Šuranoch a krátkom
koketovaní s herectvom na VŠMU, sa
rozhodol pre štúdium rekreológie na Fakulte
telesnej kultúry Univerzity Palackého v
Olomouci. Počas neho absolvoval semestre
na Høgskolen i Telemark v Nórsku a
University of Gloucester v Anglicku, ktoré ho
uistili v smerovaní k učiteľskej kariére ako
zmysluplnému poslaniu. Na ZŠ v Spišskom
Štvrtku vybudoval workoutové ihrisko pre
žiakov a ľudí z obce. Aktuálne pôsobí v
organizácii DofE: Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu.
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JURAJ ČOKYNA
Študoval som politológiu v Bratislave aj v
Budapešti. Stážoval som v denníku SME a v
Transparency International Slovensko. Bol
som jedným z prvých členov redakcie
Denníka N.
Od septembra 2016 som učil na ZŠ v
Šarišských Bohdanovciach. Tam som zistil,
že mlčať je zlato, ak sa chce človek veľa
dozvedieť. Druhý rok som sa už naučil aj učiť
a otestoval som si veľa hraníc, vo vzdelávaní,
aj v osobnom živote. So žiakmi sme si
pochodili Bratislavu aj Budapešť, počítali
zopár kníh, natočili pár videí. Vďaka tomu
dnes viem na zopár niekoľkých príkladoch
povedať, čo znamená štrukturálny rasizmus.
Vo voľnom čase som občas bojoval za
demokraciu a proti vraždeniu mladých ľudí.

ZUZANA NICHTOVÁ
Študovala som psychológiu a pritom
pomáhala deťom s poruchami autistického
spektra.
Dva roky som pôsobila na ZŠ Pavla Horova v
Michalovciach. Mojím cieľom bolo dosiahnuť,
aby moji žiaci videli vo vzdelaní zmysel a
nebáli sa prekážok. Aby som inšpirovala,
navštívili sme spolu výnimočné školy - LEAF
Academy a Bilingválne gymnázium C.S.
Lewisa. Oslovil nás ich WICK - Weekly
Inspirational Club for Kids. Tak sme u nás
založili Klub inšpirácií pre deti - KID. S
Rebeccou sme rozbehli projekt Triedy plné
budúcnosti. Vďaka TfS som predovšetkým v
sebe našla veľa odhodlania a mnohokrát
prekonala strach z vecí, do ktorých by som sa
predtým nikdy nebola pustila.

MÁRIA
PERIGNÁTHOVÁ
Študovala som ekonomickú a finančnú
matematiku v Bratislave. Pracovala som na
Inštitúte finančnej politiky pri Ministerstve
financií SR. Doktorandské štúdium som
dokončila absolvovala na CERGE-EI v Prahe.
Pôsobila som na ZŠ Komenského vo Svite.
Chcela som svojich žiakov posunúť najmä v
matematickej gramotnosti, sociálnej
inteligencii a chcela som im vštepiť chuť
pracovať na sebe a svojich výsledkoch.
Nakoniec sa mi ich podarilo viesť tak, že
takmer na všetkých hodinách boli všetci
zaujatí a pracovití. Dnes pracujem na
Ministerstve školstva na Inštitúte vzdelávacej
politiky, kde môžem priamo ovplyvňovať
vzdelávacie politiky a zúročiť svoje skúsenosti
z terénu.

REBECCA MURRAY
Študovala som európske štúdiá a
medzinárodné vzťahy. Pracovala som v
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku. Zaujímala ma aj novinárčina a
niekoľko rokov som pracovala pre časopis
Zahraničná politika a webzine Visegrad
Revue. Od septembra 2016 som pôsobila na
ZŠ vo Veľkých Levároch. S deťmi na škole
som rozbehla školský parlament a krúžok
“Yes, we can”. Bolo pre mňa dôležité ukázať
im, ako môžu samé meniť svoje okolie k
lepšiemu. S kolegyňou Zuzkou sme v druhom
roku rozbehli aj projekt Triedy plné
budúcnosti. Vďaka dvom rokom v Teach for
Slovakia som v sebe objavila najmä lásku a
veľké zanietenie pre učiteľskú profesiu a aj po
ukončení programu pokračujem ako
“pančelka” vo Veľkých Levároch.

VERONIKA
POKLEMBOVÁ
Veronika Poklembová vyštudovala
priestorové plánovanie na STU v Bratislave.
Bola dobrovoľníčka v chudobnej štvrti
Londýna. Pracovala v tíme hlavnej architektky
Bratislavy. V rámci programu Teach for
Slovakia učila dva roky na Cirkevnej
základnej škole sv. Faustíny v Bardejove –
Dlhej Lúke. Tu rozbehla aj s kolegami zo
školy čitáreň, kde sa stretáva miestna
komunita na rôznych akciách. Knižnicu
dokonca spravujú žiaci druhého stupňa.
V súčasnosti pracuje pre ETP Slovensko na
projekte druhošancového vzdelávania.

ONDREJ MIKULÁŠ
Na strednej škole som reprezentoval
Slovensko na medzinárodnej matematickej
olympiáde vo Vietname. Vyštudoval som
teoretickú informatiku na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky v Bratislave. Po štúdiu
som pracoval v Nórsku a Rumunsku ako
dátový analytik. Od septembra 2016 som
pôsobil na ZŠ v Budkovciach. Každý jeden
žiak z mojej triedy prepadával, mojim cieľom
bolo zmeniť to. Podarilo sa to deviatim
žiakom, čo je jeden z najväčších úspechov,
ktorý som videl u žiakov počas mojej
učiteľskej kariéry. Od septembra pracujem na
projekte INformatika s Indíciou s cieľom
implementovať na školách nové pedagogické
postupy v oblasti algoritmizácie a riešenia
problémov.
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ŠTEFÁNIA VARGOVÁ

Števka je hrdá východniarka a Prešov bude
navždy jej domovom. Od malička tvrdili, že
neobsedí a jej žiaci v Hondurase ju prezývali "
La Tormenta " (prekl. búrka). Pri deťoch v
škole našla svoje povolanie. Rozhodla sa
zanechať prácu snov v Galérii Nedbalka a
robiť to, čo mení životy iných k lepšiemu.
Počas štúdií výtvarného umenia na Slovensku
a v Turecku pracovala na rôznych projektoch,
kde zachraňovala ruiny kultúrnych pamiatok či
pracovala s bezdomovcami. Miluje
cestovanie, horolezectvo a slobodu, ktorú
nachádza v horách. Števka je tiež majsterka
tkania na krosnách a sníva, že raz bude
chovať vlastné ovce.

ZUZANA URBANOVÁ
Absolvovala štúdium medzinárodných
vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Počas štúdia absolvovala stáže na
ministerstve zahraničných vecí či v Stálej misii
pri medzinárodných organizáciách vo Viedni.
Má skúsenosti s dobrovoľníctvom z
rozvojových krajín. V Kambodži sa venovala
vzdelávaniu a v Burkina Faso udržateľnému
poľnohospodárstvu. Prvé dva roky po škole
pracovala v korporátnom sektore a zároveň
viedla vzdelávací program Multipliers Training
Cycle v občianskom združení GLEN Slovakia.
Dnes sa venuje metodike výučby slovenského
jazyka pre deti, ktoré doma hovoria iným
jazykom.

MATEJ SEDLÁČEK
Absolvoval štúdium kognitívnej vedy na
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na
Univerzite Komenského v Bratislave. Časť
štúdia strávil na univerzitách vo Viedni a
Ľubľane. Matej je univerzálny hudobník s
niekoľkými odohranými koncertmi po
západnom Slovensku. Láska k hudbe ho
doviedla aj do alternatívneho študentského
rádia TLIS. Miluje všetky formy umenia,
vrátane toho kulinárskeho.

ZUZANA SOJKOVÁ
Študovala právo na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského a medzinárodný
podnikový manažment na Universität Wien.
Absolvovala výmenný študijný pobyt na Paris
Lodron Universität v Salzburgu. V rámci
multinacionálneho tímu reprezentovala
univerzitu na prestížnej súťaži modelových
medzinárodných obchodných arbitráží Willem
C. Vis International Commercial Arbitration
Moot. Mimo iného tam úspešne pojednávala
aj proti tímu Yale University. Zaujíma sa o
verejné dianie a ľudskoprávne témy.

MICHAL RYBÁR
Po absolvovaní medzinárodného programu
International Baccalaureate na Gymnáziu
Jura Hronca sa na štyri roky presunul do
Veľkej Británie, kde študoval matematiku a
informatiku na University of Bristol. Ďalej
pokračoval na výskumnom inštitúte IST
Austria, kde strávil päť rokov výskumom v
teoretickej informatike. Michal je členom
slovenského skautingu a ako dobrovoľník
pracoval na rekonštrukcii historických
pamiatok. Rád pozoruje prírodu, cestuje,
športuje vždy, keď sa to dá, a chodí na
festival Pohoda. Vo voľnom čase ho ešte
môžete pristihnúť pri spoločenských hrách
alebo sprevádzať turistov na vodných
mlynoch v Kvačianskej doline.

MARTINA MAGDOLEN
Narodila sa v Kežmarku. Absolvovala štúdium
odboru European studies na Fakulte
sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave. V mladosti sa aktívne venovala
skautingu. Zúčastnila sa rôznych výmenných
pobytov v Nemecku či Portugalsku. Počas
štúdia tiež stážovala na Trnavskom
samosprávnom kraji. Do programu Teach for
Slovakia sa zapojila, pretože sa chce podieľať
na aktívnej zmene školstva k lepšiemu. Túto
víziu momentálne napĺňa na základnej škole v
Huncovciach, kde učí matematiku,
prírodovedu, vlastivedu a angličtinu.

MARTINA
MATRTAJOVÁ
Počas svojho štúdia matematiky na University
of Edinburgh sa intenzívne venovala šíreniu
nadšenia pre matematiku. Rada vkladá
dodekahedróny a fraktály do bežnej
konverzácie. Pôsobila v neformálnom
vzdelávaní, v rámci Mathematics Outreach
Teamu prezentovala matematický výskum na
International Edinburgh Science Festival,
organizovala umelecké workshopy a
dizajnovala matematické šperky. Svoje
business skills rozvíjala v rámci talent
managementu v AIESEC Edinburgh a
vedením táborov Wachumba Native.
Momentálne pôsobí v Budimíri, kde učí
matematiku a informatiku na druhom stupni.

PAULINA
MASARYKOVÁ
Študovala psychológiu na Trnavskej
univerzite v Trnave a na Univerzite
Komenského v Bratislave. Počas štúdií sa
venovala téme pomoci obetiam násilia a
dobrovoľníckej práci s deťmi a dospelými s
mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdií
začala pracovať v medzinárodnej firme, kde
sa vypracovala a posledné dva roky viedla tím
vyše 20 ľudí. Po piatich rokoch v biznise sa
rozhodla zmeniť svoju kariéru a hľadať nové
výzvy v práci pre Teach for Slovakia. Od
septembra bude uplatňovať svoje líderské
zručnosti na ZŠ v Chminianskych
Jakubovanoch.

NIKOLA LEHOTSKÁ
Absolventka prekladateľstva a tlmočníctva
(anglický a francúzsky jazyk) na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Lásku k
jazykom nadobudla počas pobytov v
Spojených štátoch, vo Francúzsku, v
Anglicku, Belgicku, či na Malte. Dôležitosť
témy vzdelávania si utvrdila, keď pôsobila ako
delegátka v Študentskej rade vysokých škôl
alebo ako lektorka angličtiny. Dnes pôsobí na
ZŠ Ždaňa, kde organizuje rôzne interaktívne
workshopy so žiakmi. V lete sa zúčastnila
stáže v Teah for Bulgaria. V budúcnosti sa
chce venovať vzdelávaniu učiteľov.

KATARÍNA KAŠICKÁ
V 17tich rokoch sa stala spoluzakladateľkou
jednej z najúspešnejších tanečných škôl na
Slovensku. Ako profesionálna tanečníčka
účinkovala vo významných televíznych a
kultúrnych podujatiach, spolupracovala so
známymi slovenskými a zahraničnými
osobnosťami a zo svojich žiakov vychovala
majstrov Slovenska a populárne osobnosti
slovenskej tanečnej scény. Študovala CAD
systémy a strojárske technológie na
Technickej univerzite v Košiciach. Počas
vysokej školy si splnila svoj detský sen a
vyštudovala konzervatórium v odbore tanec.
Je spoluautorkou motivačného blogu
Kickstart.sk.

JANA JANOTKOVÁ
Študovala na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia.
Zaujímala sa o participatívne umenie, ktorého
formy si vyskúšala aj vo vlastných prácach.
Popri vysokoškolskom štúdiu sa päť rokov
venovala hudobno- multimediálnemu projektu
pre tínedžerov, ktorý patril do medzinárodnej
siete projektov. Začínala v ňom ako
dobrovoľníčka a neskôr prevzala jeho
vedenie. Práca v takomto prostredí ju
doviedla k rozhodnutiu svoje schopnosti ďalej
rozvíjať v Teach for Slovakia. Jana má veľmi
rada kávu, svoju vytrvalosť buduje behaním a
limity sa učí prekonávať pri rôznych
akrobatických športoch.

LUKÁŠ IVICA
Vyštudoval matematiku na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave.
Ešte počas strednej školy strávil rok na lýceu
vo Francúzsku a neskôr semester na
univerzite v anglickom Sheffielde. Pracovné
skúsenosti v oblasti výskumu a dátovej
analytiky zbieral v NÚCEMe a vo firmách
Oracle a MicroStep-MIS. Vo voľnom čase sa
dlhodobo venoval animátorstvu stretiek pre
mládež u kapucínov a organizácii festivalu
Bratislavské Hanusove dni. Je aktívnym
členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a
nadšenec pre tenis a windsurfing. Dlhodobý
záujem o školstvo a túžba venovať sa
mladým ho viedli na ZŠ v Terni, kde nastúpil
ako učiteľ matematiky.

ALŽBETA HRUŠOVSKÁ
Počas štúdia na Gymnáziu sv. Tomáša
Akvinského absolvovala výmenný pobyt v
americkom Elegán a po maturite sa rozhodla
pre štúdium Filmovej a televíznej réžie so
zameraním na dokumentárnu tvorbu na
Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Absolvovala stáž v Ríme v organizácii Youth
Action for Peace Italia. Je hrdá na svoju
reportážnu fotoknihu a absolventský film z
prostredia dospelých autistov Do sveta.
Povolanie saleziána spolupracovníka začala
rozvíjať ako misijná dobrovoľníčka v
Albánsku. Poslanie venovať sa
najchudobnejším deťom a mladým ju napĺňa.
Verí, že úžas vzbudzuje záujem o vedomosti
a zároveň túži po tom, aby sa aj na školách
mohlo lepšie rozvíjať umenie.

DOMINIKA HAGAROVÁ
Počas štúdia na hotelovej akadémii sa
rozhodla ísť na stáž do Francúzska.
Magisterské štúdium vo Švédsku orientovala
na rozvoj cestovného ruchu. Po jeho
ukončení pracovala na marketingovom
výskume odľahlých oblastí Darjeelingu v Indii
či na škole v Tanzánii. Práve vplyv
kontrastných kultúr na rozvoj osobnosti
človeka ju motivoval k tomu, aby spolu s
Veronikou Šustákovou založili web NOtrouble
GOtravel, zameraný na transformačný efekt
zmysluplného cestovania. Verí, že
spoluprácou, spoločnou víziou a vytrvalosťou
sa Slovensko dokáže pohnúť o krok bližšie
ku šťastiu každého jednotlivca.

MICHAELA
HABORÁKOVÁ
Absolventka odboru Dejiny a teória umenia na
Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia
absolvovala stáž v najväčšej slovenskej
aukčnej spoločnosti s umením, organizovala
viacero lokálnych, národných aj
medzinárodných konferencií a viedla oblasť
odchádzajúcich stáží v organizácii AIESEC.
Zúčastnila sa medzinárodných výmen v
Turecku, Estónsku či Českej republike. Na
základnej škole bola dobrovoľnou hasičkou.
Vďaka Euróskej dobrovoľníckej službe
pôsobila vo Francúzsku, kde učila angličtinu,
pomáhala deťom plánovať, rozvíjať a
realizovať ich projekty, čo ju utvrdilo v tom, že
chce slovenským deťom dopriať príležitosti,
ktoré sú v iných krajinách samozrejmosťou.

ANGELIKA FOGÁŠOVÁ
Štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana
Hodžu v Sučanoch jej otvorilo brány do sveta.
Aj vďaka tomu absolvovala štúdium na
univerzite v Škótskom meste Aberdeen, ktorá
má viac ako 600 ročnú históriu. V rámci
svojho štúdia v Spojenom Kráľovstve strávila
aj rok na španielskej univerzite v Alicante, kde
mala šancu zlepšiť svoju španielčinu, ktorá
bola súčasťou jej štúdia. Počas univerzitného
štúdia sa podieľala na organizovaní
študentskej konferencie LEVEL-UP, ktorá
dala študentom možnosť navštíviť semináre s
informáciami o tom ako začať vlastný biznis a
presadiť sa na trhu práce.

JANA JURÁNKOVÁ
V detstve žila a chodila do školy v Japonsku a
neskôr aj v USA. Absolvovala štúdium
animovanej tvorby na VŠMU a dejín umenia
na Filozofickej fakulte UK. Po škole vyskúšala
viacero pozícií na Pamiatkovom úrade, v
Divadelnom ústave a tiež v IBM. Od vysokej
školy spolupracuje s Bienále animácie
Bratislava, kde ju za srdce chytila práca s
deťmi. Vášeň pre učenie ďalej rozvíjala na
umeleckej škole ako učiteľka dejín, ako
dobrovoľník pracovala s deťmi v Japonsku v
oblasti zasiahnutej tsunami, neskôr učila
výtvarnú výchovu na medzinárodnej škole.
Tiež pracovala ako lektorka japončiny na
jazykovej škole.

VERONIKA
ŠUSTÁKOVÁ
Veronika sa rozhodla študovať udržateľný
cestovný ruch na medzinárodnom programe
EMTM. Absolvovala ho v 4 krajinách (Dánsko,
Slovinsko, Španielsko a India). Spolu s
Dominikou Hagarovou založili web NOtrouble
GOtravel, zameraný na transformačný efekt
zmysluplného cestovania. Má slabosť na
cudzie jazyky a absolvovala niekoľko
jazykových pobytov vo Francúzsku, či v
Karibiku na ostrove Guadeloupe. Aj o tieto
pestré znalosti zo zahraničných škôl sa bude
deliť najbližšie 2 roky so svojimi žiakmi na
základnej škole v Markušovciach. Verí, že
okrem vedomostí dokáže svojim žiakom
odovzdať ešte niečo cennejšie: „odvahu mať
veľké sny a vieru v samých seba.“

JANA KUBÍKOVÁ
Jana Kubíková ukončila doktorandské
štúdium v odbore verejná politika na Ústave
verejnej politiky FSEV UK. Počas svojho
štúdia pôsobila ako stážistka vo viacerých
mimovládnych organizáciách ako je Inštitút
pre dobre spravovanú spoločnosť alebo v
Transparency International Slovensko.
Najväčšou srdcovkou je pre ňu dobrovoľnícka
práca v občianskom združení Bublina, kde sa
venuje deťom z detských domovov a sociálne
slabších rodín. Do Teach for Slovakia sa
rozhodla prihlásiť preto, že tento program
spája obidve oblasti, ktorým sa chce v živote
venovať, a to verejnú politiku a prácu s deťmi.

SLAVOMÍR LALÍK
Študoval európske štúdiá na FSEV Univerzity
Komenského. Absolvoval študijný pobyt na
Leicester University a viacero stáží v Prahe a
Bratislave. Po skončení štúdia sa zamestnal v
organizácií UNICEF, popri práci sa venoval
viacerým dobrovoľníckym aktivitám. Po čase
strávenom v UNICEFe sa vrátil späť na školu
na doktorandské štúdium, ktoré prerušil kvôli
práci pre Teach for Slovakia.

KOHORTA
2018

ZUZANA BENDÍKOVÁ
Mám 25 rokov a študovala som Európske
štúdiá v Čechách, Nemecku a tiež aj v
Dánsku. Za svoje najväčšie úspechy
považujem publikovanie bakalárskej práce
nemeckým nakladateľstvom a poďakovanie
od mesta Sonderborg za organizáciu
volejbalového zápasu a následné zvýšenie
záujmu o volejbal v meste. Založila som portál
prirodzenô.sk, ktorý vediem a pravidelne tu
zverejňujem nové blogy. Po návrate na
Slovensko som sa zamestnala v IBM a
spolupracovala s ľudskoprávnymi
organizáciami.
Do Teach for Slovakia som sa prihlásila,
pretože sa venujem sexuálnej pedagogike a
chcem nadobudnúť pedagogické skúsenosti a
prehľad o systéme školstva, aby som vedela v
budúcnosti argumentovať presadenie
sexuálnej výchovy na školách.

MATÚŠ BORŠ
Študoval som inžinierske konštrukcie a
dopravné stavby na STU v Bratislave.
Donedávna som ako dopravný inžinier
pracoval na projektoch diaľnic a ciest na
Slovensku. Od svojich 16 rokov sa angažujem
v mládežníckom stredisku u Saleziánov v
Petržalke. Vidím, že Teach for Slovakia je
naozaj spoločenstvom ľudí, ktorí boli viac
obdarení vo svojom živote, majú potrebu sa
zlepšovať a pomáhať a formovať Slovensko.
Verím, že takéto spoločenstvo mi dá chuť
pracovať na zlepšení seba pre druhých. Mám
rád životné výzvy a prácu v prospech tých,
ktorí to potrebujú. Táto práca má zmysel a je
potrebná pre celú slovenskú spoločnosť.

MICHAELA DANIŠOVÁ

ANNA DUŠENKOVÁ

Študovala medzinárodné vzťahy so
zameraním na vojnové konflikty v Prahe a vo
Švédsku sa po ukončení vysokej školy začala
venovať otázkam udržateľného riešenia
konfliktov medzi znepriatelenými etnickými
skupinami. Dva roky strávila v Konžskej
demokratickej republiky, kde sa od odbornej
praxe vypracovala na vedúcu kancelárie
neziskovej organizácie. Tu si začala
uvedomovať akútnosť politicko-spoločenskej
situácie vo svojej vlastnej krajine. Po siedmich
rokoch sa počas pochmúrnych
pofebruárových dní roku 2018 vrátila, aby
prispela aj svojou troškou k slušnejšiemu
Slovensku. Byť súčasťou TfS bolo jej
dlhodobým snom a prihlásila sa, pretože verí
v potenciál programu transformovať nielen
životy znevýhodnených detí a mládeže, ale
postupne aj celej slovenskej spoločnosti.

Pochádzam z Prešova, ale päť rokov som žila
v Londýne, kde som študovala Európske
štúdiá na University College London a
nedávno som promovala na London School of
Economics v odbore rozvojový manažment.
Bola som rok na Erasme v Bruseli, kde som
stážovala na zastúpení Prešovského kraja.
Na konci štúdia som pracovala ako projektová
konzultantka v oblasti medzinárodného
obchodu a rozvoja. Počas školy som viedla
Česko-slovenskú society na univerzite a dva
roky som bola jednou z organizátoriek LSE
Central European Conference. Tento rok som
tu viedla organizovanie panelu o rómskej
inklúzii. Verím, že rozvoj sa nerobí od stola a
že dobrým štrukturálnym zmenám musia
predchádzať skúsenosti z terénu, a preto som
sa rozhodla pridať do programu Teach for
Slovakia.

KRISTÍNA FEDÁKOVÁ

JANO HORVÁTH

ANNA ISKROVÁ

Angličtinu som študovala na Katolíckej
univerzite a anglický jazyk v odbornej
komunikácii na Univerzite Konštantína
Filozofa. Pol roka som strávila na Erasme v
Nemecku. Bola som na viacerých
mládežníckych výmenách v Rumunsku a
Švédsku, vyskúšala si dobrovoľníctvo po
Európe. Pridala som sa do organizácie
AIESEC a pomáhala som organizovať projekt
Educate Slovakia na podporu vzdelávania a
zlepšenie medzikultúrneho porozumenia detí
na ZŠ a SŠ v nitrianskom regióne. Neskôr
som sa stala prezidentkou lokálnej pobočky.
Vďačím Bohu za skvelú rodinu, priateľov,
príležitosti spoznávať svet a možnosť robiť to,
čo ma baví. Chcem tento pocit dopriať aj
deťom, pre ktoré veľa z toho nie je
samozrejmosťou. Milujem, keď môžem robiť
veci, ktoré majú zmysel a tak sa tešiť z
maličkostí, ktoré postupne menia svet.

Diplomovkou o algoritmoch, ktoré v reálnom
čase “nahrávajú myšlienky” priamo v mozgu,
som úspešne ukončil štúdium informatiky na
University of Edinburgh. Stážoval som v startupoch aj v nadnárodných firmách. Čím dlhšie
som tu bol, tým viac som sa sám seba pýtal:
“To je všetko? Intelektuálne vyťažený, ale
nesmierne pohodlný život?”
Učil som mladších kolegov na prváckych IT
predmetoch. Organizoval som tínedžerské
tábory na character development. Tieto
skúsenosti mi dodali odvahu rozvíjať svoje
nadšenie pre učiteľstvo. Túžba odovzdať, čo
mi bolo dané, ma priviedla do Teach for
Slovakia.
Mojou víziou dnes, je svoje znalosti z
univerzity a to, že rozumiem ako funguje
informatika, pretaviť a zaujímavejšie podať
deťom.

Za to, kde dnes som, vďačím hlavne tomu,
kde a komu som sa narodila. Mala som
šťastie a chcem ho dopriať aj ostatným. Ako
dobrovoľník som pomáhala utečencom v
srbskom Šide, aj deťom v prešovskom OZ
Návrat. Študovala som multimédiá v Prahe a
sociálne podnikanie a inovácie v Kodani. V
budúcnosti sa chcem venovať integrácií
mladých z osád a detských domovov do
spoločnosti prostredníctvom sociálneho
podniku. Motiváciou je pre mňa veta “nedá sa
to”, či nečinné sťažovanie sa. Verím, že sa
oplatí sa poukazovať na problémy, vymýšľať
riešenia a budovať šance. Pre všetky deti,
bez rozdielu. Vzdelanie je jeden z
najdôležitejších faktorov v budovaní férovej
spoločnosti a zdravých názorov. Snažím sa
ľuďom čo najlepšie porozumieť, aby som im
vo výsledku mohla čo najviac pomôcť - aj
preto som v Teach for Slovakia.

RADKA KOMŽÍKOVÁ
Vyštudovala som rozhlasovú a televíznu
dramaturgiu a scenáristiku na Janáčkovej
akadémii muzických umení v Brne. Veľa
čítam, ešte viac píšem – najmä poviedky,
najnovšie aj blog. Fotím, točím, editujem,
venujem sa copywritingu a social media.
Čoraz viac sa zaujímam o problematiku
feminizmu, aktívne sledujem politiku a verím v
ľudí, v ich vôľu chcieť sa posúvať a pomáhať
si. Mojím cieľom je pracovať tak, aby to
dávalo zmysel nielen mne – ideálne v kultúre.
Nemám rada predsudky, ľahostajnosť a
márnený potenciál. Milujem literatúru, jógu,
Pohodu, deti, vlastne toho milujem strašne
veľa. Byť súčasťou Teach for Slovakia je
jeden z mojich najväčších snov, lebo verím,
že (si) treba dávať šancu.

PAULÍNA KOŽUCHOVÁ

PETRA KRAJŇÁKOVÁ

Študovala som Modern and Medieval
Languages na Cambridgei, so špecializáciou
ruština a holandčina. Neskôr som sa na
University of Toronto zamerala na slovanské
jazyky a literatúru. Angažovala som sa v
esperantskom hnutí. Organizovala som
kongresy a bola som členkou predsedníctva
slovenských a svetových esperantských
mládežníckych organizácií. Počas VŠ som
strávila rok v Rusku štúdiom na divadelných
akadémiách. Neskôr som sa začala zaujímať
o feminizmus, rodovú rovnosť, násilie
páchané na ženách a práva LGBT ľudí. To
ma viedlo k ďalšiemu štúdiu v odbore rodové
štúdiá vo švédskom Linköpingu. Po návrate
na Slovensko som začala učiť angličtinu a
občiansku výchovu. Verím, že vzdelanie
prináša do života človeka aj spoločenskú
zmenu, a preto som sa pridala do Teach for
Slovakia.

Po štúdiu personálneho manažmentu na
Slovensku a v zahraničí som celý svoj život
zasvätila školstvu a vzdelávaniu. Pracovala
som so slovenskými a zahraničnými
študentmi na jednej z najväčších slovenských
vysokých škôl. Koordinovala som Erasmus+
projekty pre konzorcium slovenských univerzít
a súčasne som pracovala ako externý
hodnotiteľ Erasmus+ projektov.
Do Teach for Slovakia ma doviedla túžba po
zmene a chuť robiť niečo naozaj zmysluplné.
Počas štúdia som si uvedomila, že súčasný
vzdelávací systém nie je vyhovujúci a treba
ho začať meniť od základov. Vymenila som
teda kanceláriu v centre Bratislavy za
základnú školu. V rámci svojho pôsobenia v
Teach for Slovakia chcem zužitkovať svoje
skúsenosti so vzdelávacími projektmi a
prispieť k zmene kvality vzdelávania na
Slovensku.

VERONIKA MACHOVÁ
Ako čerstvá absolventka Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Fakulty aplikovaných
jazykov, neviem len tak obsedieť na stoličke.
Na univerzite som bola členkou študentského
parlamentu. Popri štúdiu som bola aj v
AIESEC, kde som viedla bratislavskú
pobočku organizácie. Pracovné skúsenosti
som zbierala v medzinárodných firmách v
bankovom sektore ako špecialistka podpory v
UniCredit banke a ako IT tester vo VÚB
banke. Počas magisterského štúdia som
pracovala v spoločnosti Swiss Re.
Som človek, ktorý rád zbiera nové skúsenosti,
spoznáva nových ľudí a učí sa o svete okolo
seba. Rada cestujem, no vždy som verila, že
žiť na Slovensku má zmysel a že útekom do
zahraničia nič nezmením. Verím, že mojich
žiakov budem vedieť motivovať, aby sa nebáli
prevziať iniciatívu za svoje životy, okolie,
krajinu.

MÁRIA MYDLIAROVÁ

NIKOLA POLLÁKOVÁ

Študijným pobytom v Írsku počas SŠ som
nadobudla skúsenosti a odvahu, ktoré som
zužitkovala na Luníku IX i v Rwande.
Vyštudovala som angličtinu pre európske
inštitúcie a ekonomiku v Košiciach. Časť
štúdia som absolvovala v Krakove a v Paríži,
kde som stážovala na slovenskej ambasáde.
Veľa ma naučil Sokratov inštitút, Politická
akadémia, ako aj práca v Divých Makoch a
Človeku v ohrození.
Balansovanie medzi svetom sofistikovanej
diplomacie a autenticky drsnou realitou
vylúčených komunít mám asi v povahe, preto
ma baví hľadanie prienikov. Odvaha,
úprimnosť a láska v rôznych situáciách
prekonali strach, preto verím, že život má
Zmysel (aj keď ho niekedy nedáva). Vďaka
Teach for Slovakia by som chcela prispieť k
tomu, aby sme sa naučili lepšie sa navzájom
počúvať.

Študovala som učiteľstvo slovenského jazyka,
literatúry a histórie na Katolíckej univerzite a
magisterský stupeň na Univerzite
Komenského. Práve úspešné ukončenie
štúdia na VŠ považujem za svoj najväčší
doterajší úspech. Pochádzam zo sociálne
znevýhodneného prostredia a viem, aké to
majú mnohé deti v našich školách náročné.
Plniť si sen o VŠ vzdelaní, keď má človek
štartovaciu čiaru ďaleko za ostatnými, je veľmi
vyčerpávajúce a komplikované.
Prostredníctvom Teach for Slovakia by som
chcela byť príkladom iným deťom, motivovať
ich a ukázať im, že sa to dá a byť im pri ich
ceste za úspechom nápomocná. Pretože
verím, že človek s tou správnou podporou
dokáže všetko, čo si zaumieni.

PETER RÁŠO
V živote som sa zameral na techniku a
skúmanie toho, ako svet funguje. Úspešne
som vyštudoval automatizáciu a kybernetiku v
Brne. Absolvoval som stáže vo Fínsku a
Švédsku, kde som si skúsil, ako môže vyzerať
kvalitné vzdelávanie a začal som snívať o
týchto podmienkach aj na Slovensku.
Pomáhal som ako dobrovoľník s organizáciou
festivalu Jeden svet a doučovaním mladých a
detí z rómskej komunity v Brne cez
organizáciu IQ Roma servis.
Počas piatich rokov, keď som pracoval ako
inžinier a vedec, som zistil, že peniaze z
mojich daní na zmenu vzdelávania nestačia.
Preto som opustil dobre platenú prácu a pridal
sa k Teach for Slovakia. Mojím snom je, aby
moji žiaci chodili do školy s radosťou a získali
potrebné vzdelanie na to, aby mali lepší život.

EVA SCHMIDTOVÁ

PETER ŠINÁLY

Študovala som kulturológiu v Nitre.
Považujem za dôležité uvedomenia si
dôležitosti vnútorného postoja pri každej
skúsenosti, ktorá nás v živote stretne. Rok
som bola dobrovoľníčkou v rámci programu
Son-Rise v Prahe, kde som sa snažila
nachádzať cesty k deťom s autizmom.
Do Teach for Slovakia som sa prihlásila, lebo
sa úplne stotožňujem s jeho víziou, aby raz
všetky deti mohli uspieť, bez ohľadu na farbu
pleti, rasu, či socio-ekonomické podmienky.
Program ju napĺňa veľmi efektívne a
systematicky, pričom vytvára komunitu ľudí,
ktorí môžu aktívne participovať na postupnej
zmene reality, s ktorou boli osobne
konfrontovaní. Moja vízia do budúcna je veľmi
úzko prepojená so snahou byť užitočným
jedincom v spoločnosti v zmysle snahy o
efektívne zmeny, predovšetkým v rámci
tretieho sektora.

Som rodený Bratislavčan, no doma sa cítim
na mnohých miestach na Slovensku. Študoval
som politické vedy na Viedenskej univerzite,
kde som len nedávno obhájil diplomovú prácu
o rozdieloch vo vnímaní pravice a ľavice
medzi Rakúšanmi a Slovákmi. Počas štúdia
som veľa cestoval, pracoval na som Cypre či
v USA, absolvoval som študijné pobyty v
Prahe a v Talline. Odbornú prax som získal
na európskych oddeleniach Viedenského
magistrátu a Ministerstve dopravy Slovenskej
republiky. Do Teach for Slovakia som sa
prihlásil, lebo som videl ako funguje školstvo v
iných krajinách, a chcel som prispieť k tomu,
aby aj to naše slovenské školstvo raz mohlo
ísť príkladom svetu. Po skončení programu by
som sa rád ďalej venoval školstvu,
predovšetkým v oblasti medzinárodnej
spolupráce.

DANIELA SOCHOROVÁ
Študovala som učiteľstvo matematiky a
anglického jazyka v Košiciach a učiť som
chcela väčšinu svojho života. Motivovali ma k
tomu pozitívne vzory učiteľov na ZŠ a SŠ a
rozhodla som sa, že aj ja takým vzorom
chcem byť a nadchnúť iných. Skúsenosti s
prácou s deťmi som naberala pri
dobrovoľníctve počas letných táborov, kde
som pracovala ako animátorka a neskôr som
celý animátorský tím viedla.
Popri štúdiu som spoluorganizovala
matematický krúžok pre žiakov z málo
podnetného prostredia. Tu som robila výskum
o rozvoji algoritmického myslenia. Výsledky
tohto pozorovania som následne
pretransformovala do diplomovej práce. Práve
táto skúsenosť ma motivovala zapojiť sa do
Teach for Slovakia a prispieť k pozitívnej
zmene v školstve na Slovensku.

MARTINA VARGOVÁ
Som absolventkou Právnickej fakulty UK.
Bola som členkou AIESEC a vyskúšala som
si viaceré oblasti: od ľudských zdrojov po
organizovanie eventov a projektov. V AIESEC
som si začala viac uvedomovať, že
vzdelávanie je pre mňa najdôležitejšou témou
a je to oblasť, ktorá má najväčší dosah na
budúcnosť Slovenska. Po škole som
absolvovala ročnú profesionálnu stáž a stala
som sa Country manažérkou pre Česko a
Slovensko v nábytkárskom e-shope.
Vyskúšala som si prácu vo veľkej zahraničnej
firme a veľkú osobnú zodpovednosť, chýbalo
mi však prepojenie s mojou osobnou víziou a
konkrétny prínos pre riešenie pre mňa
dôležitých problémov - vzdelávanie, ľudské
práva, práca s mladými ľuďmi. Preto som sa
prihlásila do Teach for Slovakia. Je čas
zužitkovať skúsenosti, ktoré som doteraz
nazbierala.

ADRIANA
ZAREMBOVÁ
Študovala som v Bratislave interkultúrnu
komunikáciu a cudzie jazyky na Ekonomickej
univerzite, kde som úspešne dokončila
bakalársky stupeň. Keďže mám rada výzvy,
rozhodla som sa prihlásiť na magisterský
stupeň do Dánska na Aarhus University.
Práve tam som nedávno doštudovala
interkultúrne štúdia v angličtine a nemčine.
Do Teach for Slovakia som sa prihlásila,
pretože Slovensko milujem. Zároveň si ale
uvedomujem aj to, že naša krajina potrebuje
zmenu. A hoci s najväčšou
pravdepodobnosťou nezmením zo dňa na
deň celú spoločnosť, budem veľmi rada, ak čo
len trošku pomôžem zmeniť osudy detí a
popri tom tiež hodnotovo podrastiem.

NÁŠ TÍM

STANISLAV
BOLEDOVIČ
Je absolventom Fakulty managementu
Univerzity Komenského. Pôsobil desať rokov
vo finančnom sektore, najskôr v poradenskej
spoločnosti McKinsey & Company, neskôr
spoluzakladal slovenskú poradenskú firmu
Aspiro. Má dve dcéry a rastúce obavy o
budúcnosť krajiny, a preto sa posledné roky
naplno venuje iniciatívam spoločenských
zmien v oblasti vzdelávania, ktorého
(ne)kvalita má najväčší vplyv na budúcnosť
krajiny. Je spoluzakladateľom Nexterie a
priniesol na Slovensko medzinárodné
programy Global shapers a Teach For All.
Aktuálne pôsobí ako CEO Teach for Slovakia
a v uplynulom roku bol tiež hovorcom
predvolebnej kampane A Dosť! pre zmenu
školstva.

ROMAN VEVERKA
Ambasádor, absolvent programu Teach for
Slovakia, ročník 2014. Pôsobí ako mentor,
koordinátor spolupráce so ZŠ Rokycany a
vedie klub riaditeľov našich partnerských škôl.

KRISTÍNA UHLÍKOVÁ
Študovala angličtinu a slovenčinu na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala
najskôr v týždenníku .týždeň a v kníhkupectve
Artforum. Neskôr pôsobila ako učiteľka a
zástupkyňa riaditeľa na Cirkevnej základnej
škole Narnia v Bratislave. V tomto období
absolvovala letné vzdelávanie na Wheaton
University v Chicagu. Niekoľko rokov viedla
detský spevácky zbor a spoluorganizovala
diskusie pre mladých Naboso. V programe
Teach for Slovakia pracuje ako mentorka a
školiteľka a obzvlášť oceňuje možnosť
spoznávať aj iné kaviarne ako tie bratislavské
- napríklad Radosť v Bardejove alebo Halmi v
Košiciach. Dnes vedie tím mentorov Teach for
Slovakia.

FLO SYMINGTONMAAR
Vyrástla v Bath v Anglicku. Študovala na
Cambridge University a absolvovala program
Teach First v škole s vysokým počtom žiakov,
ktorí žiadali o azyl, žiakov z imigrantských
rodín a žiakov, ktorí žili v rodinách v
generačnej chudobe. Vďaka tejto skúsenosti
si vybudovala neskutočné organizačné,
analytické a improvizačné zručnosti, ako aj
odhodlanie urobiť čokoľvek pre “jej” deti,
vďaka ktorým už ako vedúca oddelenia vedy
na škole zvýšila výsledky žiakov na GCSE z
22% na 94%. Má vyštudovaný Master’s in
Leadership z Institute of Education. V 2012
začala koučovať riaditeľov škôl najprv vo
Veľkej Británii a neskôr v Indii. Následne
pripravovala účastníkov programu v Teach for
Thailand a aktuálne pôsobí v Teach for
Slovakia ako šéfka účastníckeho a
ambasádorského programu.

LENKA SVORADOVÁ
Vyštudovala politológiu na Univerzite
Komenského a počas školy ju nadchol svet
HR. Najskôr lovila slovenských manažérov,
ktorí mali zakladať nové pobočky v Ázii či
turistický projekt v horách Jeseníkov, neskôr
dva roky pracovala ako IT recruiter a popri
práci pomohla naštartovať firmu zameranú na
ekologické čistenia. Napĺňa ju neustály rozvoj
a dosahovanie výsledkov, zároveň zistila, že
svet biznisu ponúka v oboch oblastiach
obmedzený priestor. Prišla preto do Teach for
Slovakia – stretávať sa s inšpiratívnymi ľuďmi
a nájsť talenty, ktoré zlepšia Slovensko.
Lenka dnes vedie tím, ktorý má na starosti
vyhľadávanie a výber účastníkov a ich
matrikuláciu do programu Teach for Slovakia.

JAKUB
MALACHOVSKÝ
Hľadač talentov a.k.a. recruiter

RENÉ ZMAJKOVIČ
Hľadač talentov a.k.a. recruiter

IVAN PRUŽINEC
Výkonný riaditeľ Teach for Slovakia.
I am an envisioning leader and strategist with
reputation to develop businesses and
organizations determined to succeed.
Always working with the objective to build
long-term success for both the business and
for the people consistently achieving goals. I
have lived, studied and worked in different
countries of Europe and USA; enjoy bonding
with new people, continuously eager to
explore and learn new things. Values of
personal integrity, trust, passion to learn and
coaching to grow the talents of people inspire
me most.

IVANA
BOLEDOVIČOVÁ
Head Finance & Compliance

VEJA KOČTÚCHOVÁ
Operations Manager

ERIK TOMÁSCH
Ambasádor, absolvent programu Teach for
Slovakia, ročník 2015. Pôsobí ako mentor a s
Romanom vedie Klub riaditeľov našich
partnerských škôl.

KATARÍNA
HORVÁTHOVÁ
BRATOVÁ
Mentorka

MÁRIA LEITNEROVÁ
Ambasádorka, absolventka programu Teach
for Slovakia, ročník 2015. Pôsobí ako
mentorka, vedie a dizajnuje ambasádorský
program Teach for Slovakia.

MARIENKA SROKOVÁ
Lead Logistics & School Partnerships
Coordinator

TERÉZIA
HOCHMÚTHOVÁ
Ambasádorka, absolventka programu Teach
for Slovakia, ročník 2015. Pôsobí ako
mentorka, vedie a dizajnuje ambasádorský
program Teach for Slovakia.

TOMÁŠ HORVÁTH
Ambasádor, absolvent programu Teach for
Slovakia, ročník 2015. Pôsobí v tíme Change
for Slovakia.

VERONIKA KLINDOVÁ
Ambasádorka, absolventka programu Teach
for Slovakia, ročník 2014. Pôsobí ako
komunikačná a marketingová manažérka v
Teach for Slovakia.

